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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БТВ 
 
√ «Чети етикета»: Бизнес и синдикати предлагат злоупотребата с болнични да се наказва с глоби 
Сред другите предложени мерки са граничните органи да дават справки дали лицето е напускало страната по време 
на болничен  
Работодатели и синдикати се обединиха, за да опитат да ограничат злоупотребите с фалшивите болнични.  
При наближаването на празниччни дни като 3-ти март започват и тревогите на бизнеса, че една не малка част от техните 
служители правят всичко възможно да слеят почивните дни, именно с фалшиви болнични. 
Синдикатите пък се опасяват, че затягането на контрола може да наруши правата на хората, които наистина са болни и 
имат нужда от тези дни, както и от обезщетенията, които им се полагат. 
През 2017 г. са издадени над 125 бр. болнични за 100 наети. Те са основно в големите градове – София, Пловдив, Велико 
Търново и др. За допуснати нарушения при издаване на болнични листове са наказани 8 медици през 2018 г., отменените 
документи са 2419. 
Най-голям брой са краткосрочните до 7 дни, като най-масовият случай е 3 дни. 
Едно от предложенията за ограничаване на злоупотребите е личният лекар да дава най-много 7 дни, а не 14 дни болничен. 
Тази идея не се одобрява от повечето хора, показва анкетата във „Фейсбук“ страницата на „Тази сутрин“. 
„Болничните са с 56% повече спрямо 2010 г. по данни на НОИ. За този ръст най-голям принос имат късите болнични до 7 
дни. Бизнесът предлага мерки за ограничаване на злоупотребите и връщане на положението от преди промяната 
(бизнесът да плаща 2 и 3 ден от болничния) – колкото по-малко дни плаща предприятието, толкова повече пари остават за 
заплати“, каза Васил Велев – Асоциация на индустриалния капитал в България. 
По думите му трябва да се въведат санкции за хората, които злоупотребяват. Тази идея се подкрепя и от синдикатите, но 
те са на мнение, че може да се нарушат правата на пациентите. 
„Към момента се предвижда санкция само на даващия, а вината трябва да се раздели и двете страни да търпят санкции. 
Не съм съгласен с тезата, че хора с 2-3 дни непременно злоупотребяват. Казва се, че най-тежкият натиск върху 
осигурителната система са дните между 7 и 30“, посочи президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Работниците, които сливат почивните дни с менте болничен, го загазиха 
Бизнесът и синдикатите поискаха глоби за злоупотреба с болнични 
При наближаването на празнични дни като 3 март, започват и тревогите на бизнеса, че една не малка част от техните 
служители правят всичко възможно да слеят почивните дни, именно с фалшиви болнични. Работодатели и синдикатите се 
обединиха, за да опитат да ограничат злоупотребите. 
Синдикатите пък се опасяват, че затягането на контрола може да наруши правата на хората, които наистина са болни и 
имат нужда от тези дни, както и от обезщетенията, които има се полагат. 
През 2017 г. са издадени над 125 броя болнични на 100 наети. Те са основно в големите градове - София, Пловдив, Велико 
Търново и други. 
За допуснати нарушения при издаване на болнични листове са наказани 8 медици през 2018 г., отменените документи са 
2419. Най-голям брой болнични са краткосрочните до 7 дни, като най-масовият случай е за 3 дни. 
Едно от предложенията за ограничаване на злоупотребите е личният лекар да дава най-много 7, а не 14 дни болничен. 
Болничните са с 56% повече спрямо 2010 г. по данни на НОИ. За този ръст най-голям принос имат късите болнични до 7 
дни. Бизнесът предлага мерки за ограничаване на злоупотребите и връщане на положението от преди промяната 
(бизнесът да плаща 2 и 3 ден от болничния) - колкото по-малко дни плаща предприятието, толкова повече пари остават 
за заплати", каза пред bTV Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
По думите му трябва да се въведат санкции за хората, които злоупотребяват. Тази идея се подкрепя и от синдикатите, но 
те са на мнение, че може да се нарушат правата на пациентите. 
"Към момента се предвижда санкция само за даващия, а вината трябва да се раздели и двете страни трябва да търпят 
санкции. Не съм съгласен с тезата, че хора с 2-3 дни непременно злоупотребяват. Оказва се, че най-тежкият натиск върху 
осигурителната система са дните между 7 и 30" посочи президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. 
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√ Преди почивния ден: Бизнес и синдикати поискаха глоби за злоупотреба с болнични 
Най-голям брой болнични са краткосрочните до 7 дни, като най-масовият случай е за 3 
  При наближаването на празнични дни като 3 март, започват и тревогите на бизнеса, че една не малка част от техните 
служители правят всичко възможно да слеят почивните дни, именно с фалшиви болнични. Работодатели и синдикатите се 
обединиха, за да опитат да ограничат злоупотребите. 
Синдикатите пък се опасяват, че затягането на контрола може да наруши правата на хората, които наистина са болни и 
имат нужда от тези дни, както и от обезщетенията, които има се полагат. 
През 2017 г. са издадени над 125 броя болнични на 100 наети. Те са основно в големите градове - София, Пловдив, Велико 
Търново и др. За допуснати нарушения при издаване на болнични листове са наказани 8 медици през 2018 г., отменените 
документи са 2419. Най-голям брой болнични са краткосрочните до 7 дни, като най-масовият случай е за 3 дни. 
Едно от предложенията за ограничаване на злоупотребите е личният лекар да дава най-много 7, а не 14 дни болничен. 
Болничните са с 56% повече спрямо 2010 г. по данни на НОИ. За този ръст най-голям принос имат късите болнични до 7 
дни. Бизнесът предлага мерки за ограничаване на злоупотребите и връщане на положението от преди промяната 
(бизнесът да плаща 2 и 3 ден от болничния) - колкото по-малко дни плаща предприятието, толкова повече пари остават за 
заплати", каза пред bTV Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
По думите му трябва да се въведат санкции за хората, които злоупотребяват. Тази идея се подкрепя и от синдикатите, но 
те са на мнение, че може да се нарушат правата на пациентите. 
"Към момента се предвижда санкция само за даващия, а вината трябва да се раздели и двете страни трябва да търпят 
санкции. Не съм съгласен с тезата, че хора с 2-3 дни непременно злоупотребяват. Оказва се, че най-тежкият натиск върху 
осигурителната система са дните между 7 и 30" посочи президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. 
 
Investor.bg 
 
√ Ще се увеличат ли производството си българските фирми покрай коронавируса 
Несигурността поражда ограничаване на инвестиционната активност, но доста компании се опитват да увеличат 
складовата си наличност, коментира предприемачът Румен Радев 
Как ще се отрази на българските фирми създалата се сложна ситуация в света покрай разпространението на коронавируса? 
Наблюдаваме поскъпване на благородни метали, цялата несигурност поражда ограничаване на инвестиционната 
активност. От друга страна, доста компании се опитват да увеличат складовата си наличност. Това коментира в ефира на 
Bloomberg TV Bulgaria Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и 
икономически директор на "Холдинг Загора". 
"Срещите ни, свързани с редовни пътувания, в голяма част бяха отменени", уточни той що се отнася за ситуацията в своя 
бизнес сегмент. 
"Беше прието решение да помолим контрагентите да ограничим наши посещения. Част от наши големи клиенти ползват 
български служители приемчици", посочи предприемачът. 
"В шивашката ни фабрика нямахме проблеми с доставките до нас от Китай, вдигна се интересът към поръчките в по-къси 
срокове на по-лимитирани серии. С Италия ситуацията е усложнена. При затварянето на предприятия в някои от градовете 
в тези провинции наши контрагенти като поддоставчици на компоненти спряха да работят. Имаше и проблем с 
транспортирането въпреки отворените магистрали", разкри Радев. 
По думите на зам.-председателя на АИКБ влизането в ERM II и еврозоната за нас означава допълнителна свобода, каза 
Радев, и заяви, че бизнесът е консолидиран относно еврото. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Дарик 
 
√ Петкова категорична: Потребителите ще усетят намалението на газа 
Хората и бизнесът категорично ще усетят намалението на цените на руския газ, стана ясно от думите на енергийната 
министърка Теменужка Петкова в "Здравей, България" по NOVA. 
Навръх 3 март премиерът Бойко Борисов обяви, че "Газпром" сваля цените на "Булгаргаз" с 40% след 7 месеца преговори, 
в които решителна роля е изиграла и Еврокомисията. Енергийната министърка обясни, че след анализа, който ще направи 
"Булгаргаз" със задна дата от 5 август 2019 г., КЕВР ще изчисли цените за всеки месец поотделно. 
Според министъра на енергетиката няма да се получи така, че съответните енергийни дружества и топлофикации да си 
формират печалба или да си покрият дълговете с върнатите пари от намалението с 40% със задна дата. Петкова увери, че 
те щели да върнат средствата на потребителите. "Потребител сте, ако ползвате парно на газ. Това е една ситуация, в която 
изпадаме за първи път. По отношение на цената на топлинната енергия – тя се определя от регулатора. На база на 
постигната договореност между „Булгаргаз” и „Газпром” и това намаление, „Булгаргаз” ще предостави на регулатора 
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цялата отчетна документация от 5 август назад, след което КЕВР ще направи анализ на база на документите и ще определи 
по-ниската цена за всеки един месец от 5 август 2019 г. до настоящия момент”, обясни Теменужка Петкова. 
„Европа даде рамката и ангажираността на „Газпром” да се върви в тази посока, както и възможността на всяка една от 
държавите да търси т.нар пазарни условия, по отношение на доставката на природен газ”, коментира Петкова. Договорът 
за постигнатото 40-процентно намаление на цените на руския газ е до 31 декември 2022 г. и след това може да се поиска 
промяна на цените, обясни още Теменужка Петкова. 
Определянето на цената ще става по формула, в която е включен и пазарен елемент. 
„Всичко започна от споразумението, което ЕК подписа с „Газпром” през май 2018г. В рамките му „Газпром” пое ангажимент 
да предложи на 8 държави членки на ЕС, в това число и България, да подпишат допълнително споразумение, в което ясно 
да бъдат оказани условията и критериите, на база на които ще се предоговаря цената на газа. Руският газ става по-
конкурентен от американския втечнен газ, стана ясно още от думите на енергийния министър. 
Тя не пожела да каже с колко по-евтини ще са доставките от "Газпром". 
"Към настоящия момент цената, която успяхме да постигнем по договора с "Газпром", е по-конкурентна, изключително 
добра. Тук става въпрос за пазар. Нека да видим какъв ще бъде ефектът оттук нататък", коментира тя. „Това беше основният 
смисъл и положителен ефект от тази договореност между „Газпром” и Еврокомосията. Имаше един период от време, в 
което нашата цена за газа беше изключително добра. Но след 2018 година се забеляза тенденция на покачване на тази 
цена. Това, което ние успяхме сега да направи, е да предоговорим формулата, на база на която ще се определян цената за 
природния газ. Това, което българите трябва да знаят, е, че до сега тази формула беше ориентирана само на база на цена 
на петролните деривати. Липсваше пазарният елемент в нея. Сега във формулата е включен и пазарният елемент”, заяви 
Петкова. 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат отмяна на санкциите на ЕС срещу Русия 
Депутатите ще разгледат проект на решение за отмяна на санкциите срещу Русия, наложени от Европейския 
съюз. Предложението е внесено от БСП. 
Според социалистите, досегашната политика, наложена от ЕС е доказала своята неефективност. 
Депутатите ще определят и процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман и процедурата за избор 
от народното събрание. 
След като Мая Манолова подаде оставка като омбудсман на четвъртата година от мандата си, за да се кандидатира за кмет 
на София, заместникът ѝ Диана Ковачева стана обществен защитник. 
Мандатът ѝ изтича на 20 октомври. Ще бъдат разгледани на първо четене и промени в Закона за отбраната и въоръжените 
сили 
 
√ Правителството приема План за действие по социалната икономика 
На редовното си заседание правителството ще приеме двегодишен План за действие по социалната икономика. 
Министрите ще одобрят и промени в правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 
С решение на кабинета, Министерството на финансите ще бъде определено за отговорник по изпълнението на 
икономическия преглед на България. 
 
√ Няма потвърден случай на коронавирус у нас 
Пробите за коронавирус при нас все още са отрицателни. За изминалото денонощие във ВМА са приети 9 лица. Двама 
курсанти от военното училище във Велико Търново, които са били на обмен в Торино за около месец, ще бъдат поставени 
под карантина за 14 дни. Това съобщи началникът на Военно-медицинската академия професор Венцислав Мутафчийски. 
Сред приетите е и семейство от София, което е било в близък контакт със семейство от Италия, дигностицирано с вируса.  
Японски гражданин е приет с висока температура и грипоподобни симптоми.  
Най-голямата тревога на националния оперативен щаб е сезонният грип Б, който изчерпва медицинските ресурси. В Бургас 
инфекциозните отделения са пълни 
"93 168 случая са към шест часа тази сутрин (в световен мащаб – б.р.). Смъртните случаи са 3 203, новите са 39 за 
денонощието, но възстановените също така са с много бързи темпове - над 50 000 души. 50 792 пациенти са обявени за 
напълно възстановени и изписани", информира още ген. Мутафчийски. 
"От страните около нас, в Хърватска, както обявих снощи, има 9 случая, тоест 2 нови, Гърция са 7, остават. В Румъния са 
четири, единият вчера го обявиха като нов случай. В Северна Македония е един. 
Интересна е ситуацията в Италия, 2 500 са случаите. Смъртността е 79 човека вече. В Северна Корея - 5 328. Вчера се обяви, 
че на пристигащите от Корея и Иран ще бъдат приложени същите мерки, както на пристигащите от Италия. 
С внимание следим ситуацията в Германия и във Франция, където вече надхвърлиха 200 случая в двете страни", допълни 
той. 
Девет са вече жертвите на коронавируса в Съединените щати, съобщиха от американското министерство на 
здравеопазването 
По-рано днес Световната банка обяви, че спешно отпуска 12 милиарда долара, за да се вземат ефикасни мерки за 
ограничаване на епидемията от коронавируса и за смекчаване на икономическите й последици, съобщи президентът на 
Световната банка Дейвид Малпас. 
Салонът на книгата в Париж, който трябваше да се проведе от 20 до 23 март, ще бъде отменен заради епидемията, 
предизвикана от новия коронавирус. 
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√ Шарл Мишел: България може да разчита на европейската солидарност  
Продължаваме с цялата си воля да се борим за добросъседство и разбирателство – мирно. Убедени сме, че само по този 
начин може да разрешим не само мигрантската, но и всяка криза. Искаме да живеем в мир в региона. 
Това заяви премиерът Бойко Борисов след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с 
председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза, че Борисов не е само добър приятел, а и истински 
европеец. Говорихме как да работим с Турция в региона. За нас беше важно да се получим от огромния опит, който 
премиерът има тук в региона и добросъседските отношения, които има със съседските страни, каза още европейският 
лидер в София. 
Според нея българският опит е от стратегическо значение за региона. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също отбеляза отличното сътрудничество на българското правителство 
с Европейския съюз. 
Днес успяхме да се убедим колко ангажирани сте в това да опазвате границата, а това е важно не само за България, но и 
за бъдещето на ЕС. Виждаме всички усилия, които до момента сте положили и продължавате да полагате, каза Шарл 
Мишел, който ще остане до утре в София. 
Председателят на ЕС отбеляза, че България може да разчита на европейската солидарност, ако има нужда. 
В заключение той отбеляза, че днешната среща им е помогнало да разберат общите предизвикателства, пред които 
страните-членки са изправени. 
Преди краткия брифинг на правителствения ВИП, за който медиите ги очакваха повече от три час, тримата направиха оглед 
на част от южната граница на страната ни с хеликоптер. 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Борисов разговаря по телефона с канцлера на Германия Ангела Меркел 
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с канцлера на Германия Ангела Меркел. Меркел 
поздрави Борисов по повод националния празник на страната ни - 3 март и отбелязването на 142 години от 
Освобождението на България. 
В този контекст германският канцлер изтъкна ключовата и стабилизираща роля на България на Балканите и даде висока 
оценка на двустранните политически и икономически отношения, които продължават да се развиват в сферите от взаимен 
интерес. 
Министър-председателят Борисов и канцлерът Меркел обсъдиха актуалната информация за мигрантския натиск в региона 
и спешните мерки, които ще допринесат за сигурност и стабилност. Премиерът Борисов отбеляза, че един от най-важните 
приоритети на двустранно сътрудничество е именно взаимодействието по въпросите от сферата на сигурността. 
„Днес всяко ползотворно партньорство е от значение за стабилността на Европейския съюз. Заедно продължаваме да 
работим за мир и просперитет не само в региона, но и за още по-динамичното развитие на европейското ни семейство“, 
посочи премиерът Борисов пред Ангела Меркел. 
България и Германия имат сходни позиции по редица въпроси от актуалния европейски дневен ред като сигурност, 
необходимост от общо европейско решение в управлението на миграцията, засилване на ефективността в борбата с 
тероризма и др. 
 
√ Росен Желязков: Няма населено място без печатно издание  
Български пощи вече разпространява печатните издания, след решението на доминиращ играч на пазара да се оттегли 
след спирането на частните лотарии. "Считано от 1 март Български пощи се оказаха единственият национален дистрибутор 
и транспортьор на периодика. Причините са без значение, важен е фактът и резултатът от това", каза в студиото на 
сутрешния блок на БНТ министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. 
От понеделник националното разпространение се извършва в партньорство с регионални дистрибутори. Български пощи 
осъществява основната транспортна и логистична дейност в страната. Първите два дни са спокойни, няма населено място 
без печатно издание. 
На срещата с издателите министърът е обяснил, че желанието на държавата е в две посоки. Първо - да няма стрес в този 
преход, второ - да се намерят насърчителните елементи, които да подпомогнат дейността по издаване на печатни издания 
и възможността да достигнат до читателите. 
Росен Желязков: Трябва всеки един наш сънародник да има възможността да бъде добре информиран затова и държавата 
влиза в този елемент. 
Ще се работи за косвена подкрепа чрез намаляване размера на отстъпката, която издателите предоставят. От една страна 
се цели да не се увеличават цените на печатните издания, от друга - да се даде възможност на издателите да предоставят 
едно по-качествено съдържание и форма. 
Колко ще струва ще стане ясно до месец-два когато се види потоците на приходи и разходи, обясни Желязков. Прогнозите 
зависят от размера на отстъпката и отношенията с регионалните производители. 
Росен Желязков: Това са вид услуги, които, ако не бъдат подпомогнати от държавата, независимо дали към публичен или 
към частен субект, не биха издържали на конкретните пазарни условия или биха били изкривени от такива. 
До 15 милиона евро на годишна база могат да бъдат реализирани, но в случая ще бъдат много по-малко, обясни Желязков. 
Росен Желязков: Български пощи са исторически оператор. Преди години имаше РЕП-ове и те бяха към Български пощи. 
Български пощи освен това са исторически пощенски оператор, който притежава 3000 пощенски станции. Не всички от 
тези пощенски станции са удачните места за продажба, но в момента са 300, до края на другата седмица вече ще бъдат 
повече от 700 местата, които ще подпомогнат мрежата за разпространение продажба и дистрибуция. 
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Министърът обясни, че финансовото състояние на Български пощи трябва да се гледа през призмата на ангажиментите, 
които имат. От една страна те са исторически оператор при универсалната пощенска услуга, за което получават 
компенсация от държавата. Български пощи в момента разполагат с реален паричен ресурс. От друга страна Български 
пощи предоставят пенсиите, за което също получават необходимата подкрепа от държавата. 
Министър Желязков припомни, че БДЖ е холдингова структура. "Товарни превози" работят изцяло на либерализирания 
пазар и имат десетина конкурента. "Пътнически превози" до 24-та година са монополист за извършването на превози в 
страната. 
Росен Желязков: Ангажиментът на държавата в лицето на принципала е да държи отговорност и сметка на мениджмънта. 
Гаранциите и уверенията са насочени изцяло към гарантиране на графика за движение на влаковете в рамките на тази 
година. 
Част от процесите, които вървят в БДЖ за оптимизация на работата, минават и през преструктурирането, което ще се случва 
през второто тримесечие. Целта е тази структура да бъде оптимизирана с постепенното отпадане на ролята на холдинга и 
ясен ангажимент на двете дружества като основна задача е БДЖ към 24-та година да може да гарантира на държавата, че 
са операторът, който може да извършва тази дейност, защото от тази дата всеки един от операторите от ЕС може да влезе 
и ако предлага по-добри условия, държавата би заложила а по-доброто. 
Росен Желязков: Има разбира се, съвсем естествено обновление на персонала, но в момента БДЖ имат необходимост от 
капацитет и то капацитет по отношение на дейности свързани с инхаус ремонтите, натоварване на базите. 
В момента няма недостиг на машинисти, заяви министърът. 
 
√ Мария Габриел откри изложба за българската следа в науката 
Българският еврокомисар Мария Габриел откри снощи в сградата на Европейската комисия в Брюксел изложба за 
българската следа в науката. На откриването присъства и министърът на културата Боил Банов. 
Изложбата е организирана съвместно с Министерството на културата и Националния политехнически музей. Тя насочва 
вниманието към 11 български откриватели и изобретатели, допринесли за световния научен прогрес. Откриването на 
изложбата беше част от честването на националния празник на България в сърцето на Европа. На празника рецитал 
изнесоха ученици от българската секция на Европейското училище в Брюксел, както и българския 
хор в белгийската столица. На честването присъстваха български евродепутати и българи, които работят в 
евроинституциите. 
Мария Габриел - Еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта: "За мен 
е чест днес, тук, от сърцето на Европейската комисия с изложба, посветена на българските учени, на българските 
откриватели и техния принос към света да покажем, че България през 1878 година не само се върнала на политическата 
карта на Европа, а е дала и има още много какво да даде на Европа и света. Радвам се, че тези български учени наистина 
са допринесли за това животът ни да бъде по-добър, а се радвам и ги видяхме тук тези, които искаме да видим като техни 
последователи - българските деца от българското училище Лаакен". 
Боил Банов - министър на културата: "Това е изложба на български откриватели, на българи, които са направили 
иновации, полезни неща, различни открития, които са важни за хората, за човечеството. Искаме да кажем, че се гордеем 
с нашата нация, гордеем се с българите. Искаме да кажем, че сме дали много на света и ще продължим да даваме, искаме 
да имаме самочувствие, където и да сме". 
 
√ ЕК предоставя на Гърция 700 млн. евро за справяне с мигрантския натиск  
700 млн евро ще получи Гърция за охраната на границата си с Турция. Парите бяха обещани от председателя на 
Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. 
Днес тя посети южната ни съседка заедно с председателите на Европейския съвет Шарл Мишел и на Европарламента 
Давид Сасоли. Те бяха и в Кастание при блокираните от гръцките власти мигранти. 
Преди да пристигнат в България председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен 
и Шарл Мишел бяха в Гърция. Фон дер Лайен каза още, че на Гърция ще бъдат предоставени от Фронтекс и 100 полицаи, 
2 хеликоптера, 1 самолет, 7 кораба и камери за наблюдение. При необходимост Гърция ще може да разчита още на 
медицинско оборудване на палатки и на одеала. 
Всичко това става на фона на още по-изострящо се напрежение на границата между Гърция и Турция. Гръцката полиция 
съобщи, че тази нощ група от 1000 мигранти се е опитала да премине границата, но са били спряни. Според гръцките власти 
тази група е била организирана и насочена. Днес пред европейските лидери бяха показани и останки от турски гранати, с 
които спхоред гръцките власти са били въоръжени част от мигрантите, котио се опитват да навлязат в Гърция. 
А гръцкият премиер Кириакос Мицотакис беше изключително остър по отношение на Турция. 
Мицотакис показа от хеликоптер ситуацията по границата между Гърция и Турция. Европейските лидери дойдоха и на 
граничния пункт Кастаниес където са блокирани вече над 17 хиляди мигранти. 
Пред европейските лидери Мицотакис обвини Турция за тежката криза с мигрантите. 
Кириакос Мицотакис - министър-председател на Гърция: Това не са хора от провинция Идлиб. Турция използва отчаяни 
хора срещу нас. Турция се превърна в официален трафикант на мигранти към ЕС и ние няма да примем това. 
Мицотакис обаче е категоричен, че Гърция ще опази границата. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел изрази 
подкрепата си към гръцките сили за сигурност. 
Шарл Мишел - председател на Европейския съвет: Ние сме заедно и това е нашето послание. Трябва да се спазва 
международното право и човешките права. Имаме споразумение с Турция и трябва да го спазваме, надявам се, че и 
турската страна също ще го направи. 
Председателят на Европейския парламент също подкрепи Гърция. Давид Сасоли подчерта, че Европа трябва да има обща 
политика по миграцията. 
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Давид Сасоли - председател на Европейския парламент: Ако бяхме реформирали Дъблинското споразумение, можеше и 
да не стигаме до сегашната ситуация. Защото когато мигрантите пристигнат в Испания, Италия или Гърция, те пристигат в 
Европа.  
И Сасоли е категоричен, че споразумието между Търция и Европейския съюз трябва да се спазва. 
Според информация на гръцката полиция на юг от Кастание около 1500 са се опитали да влязат в Гърция, 32-ма са 
задържани, те са били от Афганистан и Пакистан. А турският вътрешен министър в пореден свой туит каза, че близо 140 
вече от Турция са преминали към Гърция. 
 
Investor.bg 
 
√ 3,108 млрд. лв. има в Сребърния фонд към края на януари 
Трансферираните през януари 2020 г. средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 4,83 
млн. лв.  
До края на януари 2020 г. средствата, натрупани в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна 
система, по-известен като Сребърния фонд, са в размер на 3,108 млрд. лв. От тях 3,104 млрд. лв. са оформени в годишни 
депозити в БНБ с решения на Управителния съвет на фонда. Това става ясно от данни на Министерството на финансите 
(МФ), публикувани на сайта на ведомството. 
В края на миналата година парите във фонда са били 3,104 млрд. лв., или с 4 млн. лв. по-малко. През ноември 2019 г. 
обаче те са били 3,125 млрд. лв.  
Трансферираните през януари 2020 г. средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 4,83 млн. 
лв. Общо за 2019 г. трансферираните пари са 181,85 млн. лв. 
В края на миналата година сумата, постъпила във фонда, е само със 120 млн. лв. по-голяма, отколкото е била в края на 
2017 г. Увеличението е дошло от 103 млн. лв. приходи от концесии. От приватизация са постъпили само 770 хил. лв., а от 
глоби и санкции, свързани със следприватизационния процес, приходите възлизат на 2 млн. лева, става ясно от данни на 
Министерство на финансите. 
Според приетата дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на 
фонда за 2019-2021 г., натрупаните средства остават на депозит в БНБ поне до 2021 г., а най-вероятно и до 2040 г. 
Резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система, ще се управляват все така 
консервативно, както и към момента. 
Както и предшествениците си, финансовият министър Владислав Горанов прецени в началото на октомври миналата 
година, когато документът бе приет, че това е най-безопасната стратегия. В края на октомври тази година министрите 
решиха да не правят промени във въпросната стратегия, въпреки че законът им дава възможност за корекции. 
Освен това настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на 
инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде 
под формата на депозит в БНБ или други инструменти по сметки в нея.  
Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да се подкрепят с допълнителни източници, но към момента 
няма движение в тази посока. Парадоксалното е, че всъщност единствената функция на фонда към момента е на практика 
да подкрепя фискалния резерв. По закон той би следвало да се пълни от бюджетните излишъци, от пари от концесии и 
приватизация, но и отново по закон не може сумите в него да бъдат инвестирани. 
Сберъбният фонд бе създаден през 2007 г. с около 2 млрд. лв., като за 12 години в него са се натрупали едва 1,2 млрд. 
допълнителни средства. Идеята му бе да подкрепя пенсионната система, но реално средствата в него са толкова малко, че 
не биха стигнали за изплащане на пенсиите дори за една цяла календарна година. Дефицитът в системата възлиза на над 
4 млрд. лв. за 2019 г. Нещо повече, според прогноза на Националния осигурителен институт (НОИ) през 2060 г. недостигът 
на средства в държавната пенсионна система ще надхвърли 9% от БВП на страната. В бюджета за догодина парите за 
пенсии са 22,6% от всички разходи и са повече от 10 млрд. лв., като тук се включват както трансфери от данъци, така и 
сумите от осигурителните вноски. 
 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/do-kraia-na-noemvri-v-srebyrniia-fond-sa-se-natrupali-3125-mlrd-lv-294709/
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√ България е похарчила малко над 1% от БВП за отбрана през 2018 г. 
В ЕС малко държави покриват едно от основните изисквания на НАТО - разходите за отбрана да са поне 2% от БВП  
България е похарчила малко над 1% от брутния вътрешен продукт (БВП) за отбрана през 2018 г., което е малко под средното 
за Европейския съюз (ЕС) от 1,2% от БВП. 
Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат. 
През миналата година обаче страната ни похарчи над 2 млрд. лева за новите изтребители F16. Това ни поставя на второ 
място в рамките на НАТО по разходи за отбрана спрямо БВП за миналата година. За ЕС вероятно ще оглавим класацията, 
тъй като разходите спрямо БВП възлизат на 2,6%. 
Разходите за отбрана на България през 2018 г. са съизмерими с разходите в страни като Германия, Хърватия, Словакия, 
Швеция, Дания, Холандия, Финландия – също под средноевропейското ниво, но около 1%. 
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С под 1% от БВП разходи за отбрана са Чехия, Испания, Унгария, Белгия, Португалия, Австрия, Малта и Ирландия, която е 
похарчила най-малко – 0,3% от БВП. 
Лидер по този показател е Латвия с 2,1%. Следват я Естония и Гърция с по 2%. 
Едно от изискванията на НАТО е разходите за отбрана на държавите членки да са 2% от БВП. Със сделката за изтребителите 
България изпълнява това изискване. Някои държави от ЕС също обявиха плавно увеличаване на разходите за отбрана, след 
като президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно заплаши, че Вашингтон няма да изпълни задължението си да 
защитава европейските страни заради недостатъчните им разходи за отбрана. 
 
В. Дума 
 
√ Лепят на колите стикер за екокатегория 
В дните със замърсяване на въздуха спират от движение в града най-цапащите  
Предстои да бъде въведен задължителен екостикер за автомобилите. Това предвиждат промени в Наредбата за 
прегледите за техническата изправност на пътните превозни средства. Тя бе пусната веднъж за обсъждане. Заради многото 
бележки сега текстовете отново се предлагат за обсъждане, като срокът е 14 дни. Мярката е част от борбата срещу мръсния 
въздух.  
Леките коли и товарните автомобили до 3,5 т се разделят в пет екологични групи в зависимост от това колко замърсяват 
въздуха. Екокатегорията им ще бъде записана в чип, който ще е вграден в стикера за преминат технически преглед.  
Екологичните групи се въвеждат по искане на общините, за да могат да ограничават движението на коли в определени 
зони, когато въздухът е замърсен. Категориите ще им помогнат и при определяне на данъците. В коя група ще попадне 
колата, зависи от степента на отрицателното въздействие върху околната среда. Тъй като с времето автомобилите може 
да започнат да отделят повече емисии, отколкото е посочено в категорията им, примерно Евро 5 да замърсява като Евро 
4, показател ще бъдат отработилите газове за двигателите.  
Колите с най-високата, пета екокатегория, няма да бъдат спирани от движение в дните с мръсен въздух. Категорията за 
екологичност ще важи до следващия технически преглед. От движение ще бъдат ограничени само най-замърсяващите 
коли - тези с Евро 1 и Евро 2. В София ограничението ще важи за центъра. Нарушителите ще бъдат хващани с камери, които 
от разстояние ще разчитат чипа на екостикера. 90 такива камери вече са поставени в центъра на столицата. 
При периодичните технически прегледи ще се прави идентификация на автомобила и снимка на показанията на 
километража. Ако числото за изминатите километри е по-малко или равно на това от предишен преглед, се иска 
декларация от сервиза, който е правил ремонт, дали километражът не е сменян. В пункта ще прочитат данните от знака от 
последния преглед и ще се сравняват с тези от информационната система. 
Стикерът за прегледа ще се лепи в средата на горната част на предното стъкло. Това се прави, за да може данни от чипа да 
се прочитат от камери дистанционно. Така, ако някой наруши ограничението за движение, ще получава електронен фиш с 
глоба.  
 
Мениджър 
 
√ Борисов: Контролираме цялата акватория, излезе ли лодка от Босфора, ние я виждаме 
Ако водим разумна политика, няма опасност. Затова колегите са тук. Ако не се води мъдра политика става опасно. 
Миграционната вълна винаги е била близо”. Това заяви премиерът Бойко Борисов на ГКПП „Капитан Петко Войвода“. Там 
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пристигнаха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Шарл 
Мишел. Борисов лично откара двамата европейски лидери с джипа си до чакащите ги хеликоптери. След това, заедно с 
тях прелетя над част от южната граница на страната ни, която е външна за Европейския съюз.  
„Контролираме цялата акватория. От Босфора излезе ли лодка, ние я виждаме. Огромни съоръжения, инвестирали сме 
средства. Има термокамери, сензори и датчици. Трябва да караме 2 часа покрай границата, за да я видите цялата. И ще 
стигнем до Черно море. Всичко се обработва по тези земи, много се работи. Днес е Национален празник, но много хора 
работят. Първият, който дойде на границата беше Дейвид Камерън, А Виктор Орбан дойде и ме попита, може ли моята 
ограда да е по-голяма от неговата. Аз си мълча, не се фукам“, разказа Борисов по време на полета над границата.  
Българският премиер се похвали с оградата, която разделя България от Гърция, но отчете приноса на добрата дипломация 
за добрите междусъседски взаимоотношения. 
„Винаги сме водили мъдра и разумна политика и сме си подсилили всички КПП-та, граници, огради. Просто работим тихо, 
разумно. Не работим срещу нашите съседи и смятам, че това се оценява високо в Европа. И вие спите спокойно“, каза още 
Борисов пред високопоставените гости.   
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви подкрепа за усилията на Гърция да предпази 
границите си на фона на струпването на хиляди мигранти покрай турско-гръцката граница, след като Турция обяви, че няма 
да ги спира по пътя към Европа. 
„Ситуацията на нашата граница не е въпрос, с който само Гърция трябва да се справя. Отговорност е на Европа като цяло. 
Онези, които изглежда изпитват единството на Европа, ще бъдат разочаровани“, заяви Урсула фон дер Лайен на 
пресконференция, след като обиколи района около българо-гръцката граница. И добави, че Европейската комисия ще 
отпусне на Гърция 700 милиона евро за справяне с потоците от сирийски бежанци, които се стремят да влязат в Европа 
през Турция.  
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел призова Турция да спазва споразумението с ЕС от 2016 г., с което тя се 
съгласи да възпира мигрантските потоци към Европа в замяна на помощ в размер на няколко милиарда евро. 
„Важно за Европа да защити своите граници. ЕС иска от Турция пълно спазване на споразумението за затваряне на 
границите за мигранти, а Брюксел от своя страна ще изпълни до край своята част от сделката“, посочи председателят на 
Европейския съвет. 
„Това вече не е проблем с бежанците. Това е грубият опит на Турция да използва отчаяни хора за промотиране на своята 
геополитическа програма и за отклоняване на вниманието от ужасната ситуация в Сирия. Европа няма да бъде изнудвана 
от Турция по въпроса с бежанците. Готови сме да подкрепим Турция в справянето с проблема с бежанците и да намери 
решение на главоблъсканицата в Сирия, но не при тези обстоятелства. Моето задължение е да защитавам суверенитета на 
моята страна“, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. 
  
√ Одобриха пенсионната реформа на Макрон 
Главният закон за прилагането на пенсионната реформа на френския президент Еманюел Макрон бе приет от парламента, 
след като депутати отхвърлиха две резолюции за вот на недоверие към правителството, съобщиха ДПА и ТАСС. 
Първата резолюция, предложена от депутат от най-голямата дясна партия "Републиканците", получи подкрепата на 148 
депутати от необходимите 289. Вторият вот бе по инициатива на главните леви сили - социалистическата партия, 
комунистите и движението "Непокорна Франция. Той получи подкрепа от само 91 депутати. 
Премиерът Едуар Филип прекъсна дебатите по законопроекта, като заяви, че приемането му е въпрос на доверие към 
кабинета, което значи, че той се смята за приет, щом вотовете за недоверие не са минали, предаде БТА. 
Сега законът отива за гласуване в Сената, където консервативната опозиция има мнозинство, но решението на Сената 
може в крайна сметка да бъде отхвърлено от долната камара. 
Премиерът защити новия закон, който по думите му "поправя крещящата несправедливост" - съществуването на различни 
пенсионни схеми, премахва остарелите преференции за някои професии, облагодетелства жените и най-бедните. 
Реформата на Макрон, създаващ единна пенсионна схема, предизвика масови протести. От началото на декември 
профсъюзите започнаха поредица от стачки. 
Предстои гласуването на втори, по-технически закон, свързан с пенсионната реформа. Правителството все още се 
консултира със синдикатите и работодателите по детайли, свързани с финансирането на пенсионната система за преходен 
период, след като умерените профсъюзи възразиха срещу незабавното вдигане на възрастта за пенсиониране. 
 
√ Политически трус в Украйна 
Украинският премиер Олексий Хончарук е подал оставка. От правителството може да излязат също финансовият министър 
и външният министър. Ще бъде сменен и главният прокурор, съобщи Ройтерс, позовавайки се на депутати от 
управляващата партия на президента Володимир Зеленски. 
За нов премиер Зеленски предложи вицепремиера Денис Шмигал, съобщи членът на парламента Галина Янченко. 
Днес по искане на президента ще се състои извънредно заседание на Върховната рада, на което ще бъдат обсъдени 
правителствените промени, съобщиха Ройтерс и ТАСС. 
Според депутата Александър Дубински за министър на финансите президентът е предложил Ихор Умански, а за министър 
на външните работи вицепремиера по въпросите на европейската и евроатлантическата интеграция Дмитро Кулеба. Днес 
ще бъде предложено да се смени и министъра на отбраната Андрий Захороднюк и постът му да се поеме от Андрий Таран, 
предаде ТАСС. 
Оставката на Хончарук е била гласувана вчера на заседание на парламентарната фракция на партията "Слуга на народа", 
съобщи ТАСС, цитирана от БТА. 
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Прочмените в правителството ще насочат вниманието към ангажимента на Киев да извърши реформи в момент, в който 
се опитва да финализира с Международния валутен фонд нова кредитна програма, която е решаваща за икономическата 
стабилност и доверието на инвеститорите, отбелязва Ройтерс. 
 
√ 12 страни от ЕС искат готов план за борба с климатичните промени преди септември  
Дванадесет страни от ЕС призоваха в писмо Европейската комисия да ускори процеса по изготвяне на нови климатични 
цели за 2030 г., които да послужат като амбициозен пример на следващата световна среща на върха за климатичните 
промени, предаде „Ройтерс“. 
Европейската комисия иска тази година да заложи по-висока цел в борбата на ЕС с климатичните промени - до 2030 г. да 
настъпи съкращение с 50 или 55 процента на парниковите емисии спрямо равнищата от 1990 г. вместо сегашния минимум 
от 40%, предава БТА. 
В писмото, което е подписано от Дания, Финландия, Швеция, Испания, Италия, Нидерландия, Люксембург, Австрия, 
Португалия, Словения, Латвия и Франция обаче се иска от Комисията да представи плана си за климата много преди 
срещата на върха на ООН за климатичните промени през ноември в Глазгоу, за да имат време страните от ЕС да постигнат 
споразумение по заложената цел. 
„Ако искаме факта, че ЕС заема предни позиции по въпроса, да постигне ефект, това трябва да стане не само преди срещата 
на върха, а много преди нея“, каза инициаторът на писмото, датският министър по въпросите на климата Дан Йоргенсен.  
В писмото, изпратено до отговарящия за климатичните промени еврокомисар Франс Тимерманс, се казва, че 
разискванията между страните от ЕС за целите за 2030 г. трябва да започнат най-късно през юни. В момента графикът на 
Европейската комисия не предвижда този план да е готов преди септември. 
 
Еconomy.bg 
 
√ Демократите в САЩ гласуват на първичните избори в 14 щата 
Демократическата партия в САЩ ще проведе първичните избори в 14 щата, както и американските острови Самоа и 
избирателите демократи в чужбина. Сред щатите, които ще гласуват днес кой да бъде кандидатът на партията на 
президентските избори, са Калифорния и Тексас, чиито гласове ще имат решаващо значение в надпреварата за определяне 
на претендента. 
Щатите, които ще гласуват, отразяват социалното и икономическо разнообразие на Съединените щати. Затова за всеки от 
претендентите за кандидат-президент ще стане ясно дали може да спечели достатъчно широк спектър от избиратели, за 
да се съревновава за Белия дом, предаде БТА. 
Резултатите от Супер вторника може да се забавят заради големия брой щати, които ще гласуват, и заради различните 
начини на гласуване, като например по пощата. 
Това, което превръща вота в наистина ключов момент от надпреварата, е фактът, че на него ще бъдат определени над една 
трета от делегатите, които впоследствие ще гласуват за кандидат-президент на партийния конгрес на Демократите през 
юли. 
За да стане кандидат-президент, всеки от претендентите трябва да получи на конгреса подкрепата на абсолютното 
мнозинство от делегатите (1991), чийто състав се определя пропорционално на резултатите от всеки от първичните избори. 
Резултатът ще определи кои ще бъдат 1357 от делегатите. 
Социологическите проучвания сочат, че Бърни Сандърс ще спечели в двата щата, които излъчват най-много делегати: 
Калифорния (415) и Тексас (228). 
Всеки от участниците в надпреварата трябва да спечели повече от 15 процента от гласовете, за да получи делегати. Това е 
потенциална опасност за умерените кандидати, всеки от които ще получи само част от умерения вот. 
След като вече похарчи над половин милиард долара от личното си богатство, за да финансира кампанията си, бившият 
кмет на Ню Йорк Майк Блумбърг ще участва за първи път в първични избори. Слабото му представяне на дебатите между 
участниците в надпреварата намали популярността му, но социологическите проучвания сочат, че той продължава да е на 
трето място след Бърни Сандърс и Джо Байдън. 
Конгресът на демократите, на който ще бъде официално избран кандидатът им за Белия дом, е насрочен за 13 -16 юли в 
Милуоки, щата Уисконсин. Има опасения, че на конгреса никой от претендентите няма да събере необходимото абсолютно 
мнозинство. 
Големият фаворит Бърни Сандърс отсега защитава идеята, че за победител трябва да бъде обявен кандидатът, получил 
най-много делегати. Останалите претенденти обаче не са съгласни. 
Ако никой от претендентите не събере необходимото мнозинство при първото гласуване на конгреса, ще има втори тур, 
при който делегатите ще могат да гласуват за всеки от претендентите. Освен това право на глас ще получат и близо 770-те 
„суперделегати“ - видни представители на Демократическата партия. 
Заради статута си на бивш вицепрезидент „суперделегат“ е и Джо Байдън.  
 


