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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ и КНСБ се обявиха в подкрепа на социалния министър 
Оставката на Деница Сачева няма да реши проблемите в системата, категорични са двете организации 
Ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)  и  на Конфедерацията на независимите 
синдикати в България (КНСБ) подкрепят усилията на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева да 
решава проблемите, възникващи с прилагането на приетия в края на 2018 г. под безпрецедентен натиск Закон за личната 
помощ. Това се казва в становище на двете организации, изпратено до медиите. 
Според работодателите настоящата ситуация показва, че прибързаното и недомислено законодателство не само не работи 
в полза на хората, но ражда и съвършено нови проблеми. “Още в хода на обсъждане на законопроекта, в т.ч. в Народното 
събрание, инициаторите му – тогавашният омбудсман и отделни представители на хората с увреждания, бяха 
предупреждавани за вредите, които могат да настъпят от приемането на един нормативен акт, който не разглежда и не 
решава достатъчно задълбочено и комплексно проблемите на българските граждани, нуждаещи се от дълготрайни 
социални услуги. За съжаление, и законодателите към онзи момент предпочетоха да се съобразят с уличния натиск, а не с 
разума и аргументите на специалистите и не направиха правилната преценка за последиците от съобразяването с 
всевъзможни и максималистични искания“, пише в становището на АИКБ и КНСБ.  
Двете организации уточняват, че докато през септември миналата година ползвателите на механизма за лична помощ са 
били около 5000 души, то до началото на този месец са подадени 287 хил. заявления за изготвяне на индивидуална 
оценка, 30 хил. са заявилите потребност от включване в механизма за лична помощ, а за 28 708 е установено, че отговорят 
на разпоредбите на закона. 
Не трябва да се забравя, че в сегашната си редакция Законът за личната помощ от една страна изключва от подпомагане 
хора с по-малка степен на увреждане, а от друга осигурява значителни средства за правоимащите, до степен, че в много 
случаи се оказва, че полагането на грижи като личен асистент е по-доходоносно от досегашната трудова дейност на 
асистента (ако е имал такава), коментират от АИКБ и КНСБ. 
„Не е без значение да се знае, че са налице случаи, когато за асистенти се посочват лица с трайни увреждания с определено 
право на чужда помощ, лица под 18-годишна възраст в редовна форма на обучение, лица над 85-годишна възраст, лица с 
различни заболявания и т.н., което е недопустимо по регламент“, категорични са синдикатите и работодателите. 
Според тях обаче проблемите няма да се решат с оставката на социалния министър. АИКБ и КНСБ считат, че в създалата 
се ситуация осигуряването на необходимата и адекватна подкрепа на хората с увреждания може да се осъществи чрез 
Национална програма за предоставяне на грижи в домашна среда и експертите и ръководствата на двете организации ще 
подкрепят решително усилията на министъра на труда и социалната политика в тази насока. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ и КНСБ подкрепят социалния министър Деница Сачева 
Работодатели и синдикалисти подкрепят социалния министър Деница Сачева да решава проблемите, възникващи с 
прилагането на приетия в края на 2018 г. под безпрецедентен натиск Закон за личната помощ. 
Това се казва в съвместна позиция на АИКБ и на КНСБ след като от снощи пет медицински сестри от новосформирания 
синдикат влязоха в сградата на бившия Партиен дом и отказаха да излязат. Първоначалното им искане беше за среща със 
здравния министър Кирил Ананиев, а днес вече то е оставката на социалния министър Деница Сачева.  
"Настоящата ситуация показва, че прибързаното и недомислено законодателство не само не работи в полза на хората, но 
ражда и съвършено нови проблеми. Още в хода на обсъждане на законопроекта, в т.ч. в Народното събрание, 
инициаторите му - тогавашният омбудсман и отделни представители на хората с увреждания, бяха предупреждавани за 
вредите, които могат да настъпят от приемането на един нормативен акт, който не разглежда и не решава достатъчно 
задълбочено и комплексно проблемите на българските граждани, нуждаещи се от дълготрайни социални услуги", се казва 
в позицията им.  
В нея се отчита, че и законодателите са се поддали на уличния натиск и не са направили правилната преценка за 
последиците от съобразяването с всевъзможни и максималистични искания. 
През септември 2019 година ползвателите на механизма за лична помощ са били около 5000 души, а до началото на този 
месец са подадени 287 000 заявления за изготвяне на индивидуална оценка. 30 000 са заявилите потребност от включване 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/denica-sacheva-medicinskite-sestri-tyrsiat-celenasochena-provokaciia-299869/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/maikite-ot-sistemata-ni-ubiva-i-medicinskite-sestri-izliazoha-na-poreden-protest-299627/
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в механизма за лична помощ, а за 28 708 е установено, че отговорят на разпоредбите на закона, цитират статистика от 
работодателската организация. 
Законът за личната помощ от една страна изключва от подпомагане хора с по-малка степен на увреждане, а от друга 
осигурява значителни средства за правоимащите. Според работодателите имало случаи, при които полагането на грижи 
като личен асистент е по-доходоносно от досегашната трудова дейност на асистента (ако е имал такава), пишат в 
позицията. 
"Не е без значение да се знае, че са налице случаи, когато за асистенти се посочват лица с трайни увреждания с определено 
право на чужда помощ, лица под 18-годишна възраст в редовна форма на обучение, лица над 85-годишна възраст, лица с 
различни заболявания и т.н., което е недопустимо по регламент", пишат от КНСБ и АИКБ, без да отчитат факта, че много 
често за лични асистенти болният предпочита негов роднина, който може да бъде на разположение денонощно. 
Очевидно е, че законът способства за злоупотреби и то във вреда на наистина нуждаещите се от личен асистент хора. 
Оставката на министър не би решила този проблем. Настоящият социален министър Сачева не е била ангажирана с 
приемането на неработещ закон, искана точно от същите хора, които имат основната заслуга този закон да бъде приет във 
вида, в който те желаят. 
Според АИКБ и КНСБ подкрепата на хората с увреждания може да стане чрез Национална програма за предоставяне на 
грижи в домашна среда.  
От Федерацията на синдикатите в здравеопазването-КНСБ определиха протеста на медицинските сестри в Партийния дом 
като: "анархосиндикални форми на протест". 
"Държим да подчертаем, че не подкрепяме подобни прояви. Не приемаме прилагането на провокативни инструменти при 
протестни действия, включването на политически лица в тях и умишлено нарушаване на обществения ред", се казва в 
позиция на здравния синдикатна КНСБ. 
"КНСБ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването - КНСБ винаги са подкрепяли и ще подкрепят исканията на всеки, 
който се бори и протестира за по-високи възнаграждения и подобряване на условията на труд. Има утвърдени и 
законоустановени начини. Всеки трябва да отговаря пред закона. Както и досега, продължаваме да настояваме за 
изпълнение на постигнатите договорености в Колективния трудов договор в отрасъл "Здравеопазване", гласи позицията 
на браншовия синдикат. 
 
Novini.bg 
 
√ АИКБ и КНСБ подкрепят Деница Сачева за решаване на проблемите във връзка със Закона за личната помощ 
Ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и на Конфедерацията на независимите синдикати в 
България подкрепят усилията на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева да решава проблемите, 
възникващи с прилагането на приетия в края на 2018 г. под безпрецедентен натиск Закон за личната помощ, заявяват от 
организациите в писмо до медиите. 
"Настоящата ситуация показва, че прибързаното и недомислено законодателство не само не работи в полза на хората, но 
ражда и съвършено нови проблеми. Още в хода на обсъждане на законопроекта, в т.ч. в Народното събрание, 
инициаторите му – тогавашният омбудсман и отделни представители на хората с увреждания, бяха предупреждавани за 
вредите, които могат да настъпят от приемането на един нормативен акт, който не разглежда и не решава достатъчно 
задълбочено и комплексно проблемите на българските граждани, нуждаещи се от дълготрайни социални услуги. За 
съжаление, и законодателите към онзи момент предпочетоха да се съобразят с уличния натиск, а не с разума и аргументите 
на специалистите и не направиха правилната преценка за последиците от съобразяването с всевъзможни и 
максималистични искания. 
Фактите сочат, че докато през септември миналата година ползвателите на механизма за лична помощ са били около 5000 
души, то до началото на този месец са подадени 287 000 заявления за изготвяне на индивидуална оценка, 30 000 са 
заявилите потребност от включване в механизма за лична помощ, а за 28 708 е установено, че отговорят на разпоредбите 
на закона. 
Не трябва да се забравя, че в сегашната си редакция Законът за личната помощ от една страна изключва от подпомагане 
хора с по-малка степен на увреждане, а от друга осигурява значителни средства за правоимащите, до степен, че в много 
случаи се оказва, че полагането на грижи като личен асистент е по-доходоносно от досегашната трудова дейност на 
асистента (ако е имал такава). Не е без значение да се знае, че са налице случаи, когато за асистенти се посочват лица с 
трайни увреждания с определено право на чужда помощ, лица под 18-годишна възраст в редовна форма на обучение, 
лица над 85-годишна възраст, лица с различни заболявания и т.н., което е недопустимо по регламент. 
Очевидно е, че законът способства за злоупотреби и то във вреда на наистина нуждаещите се от личен асистент хора. 
Очевидно е също, че без промяна този сериозен човешки и социален проблем не може да бъде решен. Най-малко би се 
решил с оставката на министър, който по никакъв начин не е бил ангажиран с приемането на неработещ закон, искана 
точно от същите хора, които имат основната заслуга този закон да бъде приет във вида, в който те желаят. 
АИКБ и КНСБ считат, че в създалата се ситуация осигуряването на необходимата и адекватна подкрепа на хората с 
увреждания може да се осъществи чрез Национална програма за предоставяне на грижи в домашна среда и експертите и 
ръководствата на двете организации ще подкрепят решително усилията на министъра на труда и социалната политика в 
тази насока", се казва в писмото. 
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Bulgaria ON AIR 
 
√ Добрин Иванов: Бизнесът ще бъде по-конкурентоспособен с новите цени на руския газ 
Процентното намаление удовлетворява очакванията ни, посочи той  
"Процентното намаление удовлетворява очакванията ни и цената е конкурентна на тази, която е постигната и в газовите 
хъбове в Западна Европа", посочи Добрин Иванов от АИКБ.  
"По-важното е, че е договорена и промяна на формулата за определяне на цената, което означава, че би следвало 
автоматично да се коригира цената в следващите месеци, като се взема цената не само на петролните индекси, но и цената 
на хъбовата компонента, която е много важна", посочи той.  
По този начин няма да има такива големи ценови отклонения в бъдеще относно цената на българския газ. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Бизнесът ни - по-конкурентоспособен с новите цени на руския газ 
Процентното намаление удовлетворява очакванията ни, посочи Добрин Иванов 
"Процентното намаление удовлетворява очакванията ни и цената е конкурентна на тази, която е постигната и в газовите 
хъбове в Западна Европа", посочи Добрин Иванов от АИКБ в предаването "Опорни хора" по телевизия Bulgaria ON AIR. 
"По-важното е, че е договорена и промяна на формулата за определяне на цената, което означава, че би следвало 
автоматично да се коригира цената в следващите месеци, като се взема цената не само на петролните индекси, но и цената 
на хъбовата компонента, която е много важна", посочи той. 
По този начин няма да има такива големи ценови отклонения в бъдеще относно цената на българския газ. 
Повече информация вижте тук. 
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√ Пламен Грозданов: Честите законодателни промени тикат българския бизнес зад граница 
За 11 месеца са извършени десетки промени по ключови закони, коментира бизнесменът 
Българският бизнес търси все по-осезаемо развитие зад граница, благодарение на влошената икономическа среда в 
страната. Това смята изп. директор на сдружение “Съюз произведено в България“ Пламен Грозданов, коментирайки 
темата в предаването “Икономика и бизнес“. 
“Докладът “Doing business“ от миналата година показва, че сме паднали с още две места в класацията за условия на 
правене на бизнес. Отидохме на 61 място, а към 2015 г. бяхме на 37. Това е доста сериозен спад“, каза Грозданов. 
Сред ключовите причини за регреса са честите законодателни промени в сектори, които засягат пряко бизнес-средата у 
нас, категоричен е гостът. 
 “Бизнесът има нужда от една предвидима и ясна правна среда. В нашата страна са наблюдава едно непрекъснато 
променяне на закони. Попаднах на една публикация, според която само за 11 месеца миналата година “Кодексът на труда“ 
е променян 10 пъти, “Кодексът за социално осигуряване“ - 4 пъти, търговския закон, закона за концесиите, данъчно-
осигурителния процесуален кодекс - по 3 пъти“, посочва бизнесменът. 
Наредба Н-18 е един от ярките примери, които показват проблемите на средата, посочва Пламен Грозданов. Държавната 
администрация прави сериозна грешка, поставяйки целия частен бизнес под общ знаменател. 
“И друга много-много опасна тенденция, която наблюдаваме от няколко години. Чрез промени в преходните и 
заключителните разпоредби се правят промени в сериозни материални закони. И това се прави обикновено между първо 
и второ четене, за да няма време да се направи една обстойна проверка на въздействията на съответните промени“ каза  
още той. 
Целия разговор може да видите във видеото. 
 
√ Захариева е на двудневно посещение в Скопие 
Министърът ще е част от форума за Западните Балкани и среща на външните министри на държавите от региона 
В рамките на съвместното председателство на Берлинския процес на България и Северна Македония в Скопие днес се 
провеждат две събития - форум за Западните Балкани и среща на външните министри на държавите от региона. 
Днес и утре българският министър на външните работи Екатерина Захариева е в столицата на Северна Македония. В първия 
ден от посещението в Скопие Захариева ще направи дарение на македонското Министерство на здравеопазването по 
линия на официалната българска помощ за развитие.14 компютъра и принтери, медицинска апаратура за ранна 
диагностика на цистична фиброза за детска болница в Скопие ще предостави Захариева на Северна Македония. Заедно с 

https://www.bgonair.bg/a/172-oporni-hora/188152-dobrin-ivanov-biznestat-shte-bade-po-konkurentnosposoben-s-novite-tseni-na-ruskiya-gaz
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/03/08/biznesyt-ni-po-konkurentosposoben-s-novite-ceni-na-ruskiia-gaz.441441
http://kanal3.bg/news/comments/117477-Plamen-Grozdanov%253A-Chestite-zakonodatelni-promeni-tikat-balgarskiya-biznes-zad-granica-%2528VIDEO%2529
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македонския си колега Никола Димитров, българският първи дипломат ще говори в заключителния панел на тинк-танк 
форума за Западните Балкани. 
Утре Захариева ще засади дръвчета в училище в Скопие, следва работен обяд, посветен на Берлинския процес и дебат за 
европейската перспектива на Западните Балкани. Този формат е създаден през 2014 г., а фокусът е евроинтеграция на 
Западните Балкани чрез икономическа и инфраструктурна свързаност. 
През 2017 г. България стана постоянна държава от Берлинския процес на срещата на върха в Триест непосредствено преди 
българското председателство на Европейския съвет. Това е първото събитие от Берлинския процес тази година – първата, 
в която той се председателства от две държави – една от Европейския съюз и една от региона. Кулминацията на 
съвместното председателство на България и Северна Македония ще бъде срещата на върха в София.  
 
√ Мария Габриел: 500 000 специалисти липсват в областта на изкуствения интелект в Европа 
Еврокомисарят разкри още, че през юни ще излезе планът за действие за цифрово образование 
Близо 500 000 специалисти в областта на изкуствения интелект липсват в Европа. Това каза българският еврокомисар по 
иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел, коментирайки мястото на България на 
картата на създаването на изкуствения интелект (ИИ) в света. 
"Вече се намираме в нов етап. Радвам се, че всички мои усилия в последните две години и половина затова Европа да има 
европейска стратегия и европейски подход доведоха до заявката за „Бялата книга за изкуствения интелект“. С нея 
приканваме всички да се включат в една голяма обществена дискусия до май месец, в която да кажем, че силата на 
европейския подход по отношение на изкуствения интелект е в това, че ние имаме етични принципи и ценности. Ние 
искаме ИИ да бъде контролиран от човека“, коментира българският еврокомисар пред БГНЕС. 
Тя разкри, че има предложение изкуственият интелект да бъде разделен в две категории. “Високорисков и там правилата 
да бъдат много строги и друга категория, в която изкуственият интелект да бъде на доброволна основа и да даде знак, че 
сме готови за сътрудничество със света. И да им кажем, че ние имаме стандарти, ние не искаме ИИ да възпроизвежда 
дискриминация. Не искаме алгоритъмът, зададен от ИИ да не взема предвид мястото на момичетата и жените“, подчерта 
още Габриел. 
Еврокомисарят добави, че финансирането за партньорство, свързано с областта на изкуствения интелект и изграждането 
на бъдещите хъбове е осигурено и то ще се случи в рамките на програма „Хоризонт-Европа“.  
„Преди няколко дни дадохме рамка на амбицията ни –във всяка страна-членка да има специализиран хъб по изкуствен 
интелект. У нас той ще се намира в София. Както знаете, българският проект е комбиниран със суперкомпютъра и с 
големите данни, защото ИИ работи въз основа на голям обем от данни“, каза комисар Габриел и уточни, че в работата си 
по темата тя ще наблегне на ролята на образованието, за да може младите хора да бъдат обучени и да се насочат към тази 
област. 
Еврокомисарят разкри още, че през юни ще излезе планът за действие за цифрово образование.  
„Той трябваше да бъде актуализиран преди края на първата година на моя мандат, но сега мога да обявя, че това ще се 
случи 6 месеца по-рано. В него ще наблегна на това как и по какъв начин ИИ може и трябва да бъде застъпен в 
образованието“, заяви тя и подчерта, че всичко това трябва да се случва при ясни и строги правила и принципи.  
 
БНР 
 
√ Отменят се всички културни събития на закрито в страната заради коронавируса 
Спортните мероприятия - без публика, разпореди здравният министър 
Заради установените в България първи случаи на коронавирус са отменени всички масови културни събития на закрито в 
цялата страна. Това важи за посещенията в кина, театри, концертни зали, музеи, галерии и други. В цялата страна се 
забраняват и всякакви масови прояви с участие на деца, а спортните състезания ще се провеждат без публика.  
Преустановяват се и училищните събития, пътувания, екскурзии и посещения на обекти, извън учебните заведения на 
територията на цялата страна, съобщиха от Просветното министерство. 
Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която в страната се преустановяват се посещенията на културни 
мероприятия, в това число и кина. 
Спортните мероприятия да се провеждат без публика, се посочва в заповедта, цитирана в сайта на здравното министерство 
Забраняват се и масови мероприятия, в които участват деца. 
На регионалните здравни инспекции в страната е разпоредено да създадат организация съвместно с лечебните заведения 
за осигуряване на леглови резерв, както и за организация на работа на медицинския персонал. 
Решението бяха взето, след като бяха потвърдени четири случая на заразени с Ковид-19 - два в Плевен и два в Габрово. 
Първоначалната идея беше да се ограничат културните прояви на закрито само в областите, в които са потвърдени случаи 
на коронавирус. Министърът на културата Боил Банов обаче поиска да се разшири обхвата на забраната за цялата страна 
и това бе прието. 
Допълнителни мерки в Плевен и Габрово 
Със заповедта на министър Ананиев в областите Габрово и Плевен до второ нареждане: 

• Преустановяват се учебните занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и в другите 
обучителни институции и организации; 

• Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, 
приемът и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения; 

• Преустановяват се посещенията в детските ясли и детските градини; 

https://bnr.bg/post/101237806
https://bnr.bg/post/101237717/chetiri-stanaha-polojitelnite-probi-za-koronavirus-u-nas
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• Преустановяват се всички масови мероприятия, вкл. спортни и културни (кина, театри, концертни зали, фитнес-
зали и други, в които се събират много хора на закрито). 

Кризисният щаб в Плевен препоръча силно ограничаване на контактите след положителните проби на двама мъже за 
коронавирус. 
Службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен ще обслужват само по електронен път, съобщи 
пресцентърът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Мярката се налага от утре във 
връзка с необходимостта от ограничаване струпването на голям брой хора на обществени места с цел неразпространяване 
на вирусни инфекции. 
Услугите, които се предоставят от тези служби няма да бъдат преустановени и ще бъдат изпълнявани по електронен път, а 
заявените до момента услуги ще бъдат изпълнени и предоставени на гражданите по пощата с обратна разписка, посочва 
МРРБ. 
Заповедта на министър Ананиев въвежда карантинен режим на работа в УМБАЛ „Д-р Георги Странски", Плевен и МБАЛ 
„Д-р Тота Венкова“, Габрово. Това включва ограничаване достъпа на външни лица до сградите на лечебните заведения, 
преустановяване на детските и женските консултации, на приема и плановите операции, както и на свижданията. 
Въвежда се 14-дневна карантина в отделенията, в които са хоспитализирани и изолирани пациентите с потвърдени проби 
за COVID-19. Преустановяват се приемът в и изписването на пациенти от съответните отделения. Нарежда се засилен 
дезинфекционен режим. 
България спира временно износа на медицински консумативи. Към момента има достатъчно необходими медицински 
изделия и защитни облекла, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов: 
"Заявката месечна за защитно облекло са около 111 000, която обаче не включва само медицински работници. Включва 
социални работници, включва "Гранична полиция", както и други. Към момента за следващия месец е осигурено. Имаме 
ангажирани доставки от други страни, които също ще покрият“, каза той и допълни: 
“Знаете, от Турция също е поръчано количество, но ние трябва да ангажираме българската индустрия, така, че българското 
население да е гарантирано, защото не знаем колко време ще продължи. Към момента наличните са за един месец. Имаме 
поръчки, които са направени, платени за по-дълъг период, но включваме и нашата индустрия, така, че да обезпечим 
българското население", каза още министърът на икономиката Емил Караниколов след среща при премиера, в която 
участваха български производители на медицински изделия. 
 
√ Хасан Адемов и Георги Михайлов: Световната паника е по-опасна от пандемията 
Не бива да се сатанизират протестиращите медицински сестри, заявиха двамата депутати 
Интервю на Диана Янкулова с Хасан Адемов и проф. Георги Михайлов в предаването ''Неделя 150'' 
"Мерките на Националния кризисен щаб изглеждат достатъчно солидни и аргументирани, но винаги могат да бъдат 
допълнени", каза пред БНР Хасан Адемов - депутат от ДПС и председател на парламентарната комисия по социална 
политика. По думите му най-важно е хладнокръвието и спокойствието, за да бъде мобилизиран целия медицински и 
обществен ресурс и да се предотврати разпространението на коронавируса у нас. 
"Важна е дисциплината и строго изпълняване на предписанията на органите, които се занимават с противоепидемичните 
мерки", добави той. 
"Коронавирусът не е особено опасна инфекция", категорично заяви проф. Георги Михайлов, депутат от БСП. Той призова  
да не се създава паника. По думите му световната паника е по-опасна от пандемията. 
Проф. Михайлов каза, че е убеден в професионализма на Националния кризисен щаб и в решенията и препоръките му. 
В предаването "Неделя 150" двамата депутати коментираха и протестите на медицинските сестри, които започнаха от 1-
ви март, както и барикадирането на пет сестри в сградата на парламента. Според д-р Адемов е необяснимо защо блокадата 
се е оказала обществено неприемлива: 
"Част от исканията на медицинските сестри са справедливи. Не бива да бъде сатанизирана тази група протестиращи", заяви 
той. По думите му трудно могат да бъдат изпълнени някои от исканията, като регистрирането на всички медицинските 
сестри като частна практика, както и преминаването на лечебните заведения от търговски дружества в друга форма на 
съществуване, но в условия на диалог могат да бъдат дефинирани по друг начин исканията им и да им се обясни защо 
някои от исканията им не могат да бъдат осъществени. 
Според проф. Михайлов обвиненията срещу протестиращите медицински сестри са неприемливи и се съгласи с д-р Хасен 
Адемов, че е имало опит за сатанизирането им. 
По думите на депутата има дефекти в политиките на здравеопазването и не може да се неглижира фактът, че българското 
здравеопазване не е на нивото на очакванията на обществото. 
Той не се съгласи, че БСП не посочва алтернатива на политиките на управляващите и даде пример с предложението им за 
промяна на ДДС за лекарствата и предложението им децата до 14 години да бъдат освободени от лекарствена тежест: 
"Имаме визия за подобряване на здравеопазването", категоричен беше проф. Михайлов и уточни, че тя е взаимствана от 
европейските примери. Според него има сериозна кадрова криза в здравеопазването. 
Д-р Адемов заяви, че ДПС призовава за надпартиен консенсус по темата здравеопазване, на което проф. Михайлов 
отговори, че и БСП е предлагала консенсус, но вече 3 години не е намерен, а вече се влиза в предизборна ситуация, което 
го кара да е песимист за постигането му. 
 
√ Саша Безуханова: Има нужда от лидерство, което женската природа носи  
Интервю на Диана Янкулова със Саша Безуханова в предаването ''Неделя 150'' 
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"Във времена на неутвърдени модели има нужда от друг тип лидерство, което женската природа носи - чувствителност, 
емпатия, търсене на възможности между различните и помиряване на различията. 8-и март е повод да разпознаем и 
назовем тези специфики, които не винаги жените оценяват в себе си заради утвърдени стереотипи". Това каза пред БНР 
Саша Безуханова - създател на платформата MOVE.BG. 
В предаването "Неделя 150" тя представи предстоящата на 19 и 20 март в София конференция SHE leader@digital, посветена 
на бъдещата роля на жените в ерата на автоматизацията. 
"Има много полярни хипотези за това как ще се преодолее огромната пропаст между дигитално грамотните хора и тези, 
които не са", коментира Безуханова и уточни, че 54% от човечеството не е свързано с интернет. 
По думите ѝ до скоро корпорациите са създавали трендовете в бизнеса, а сега новите бизнеси "живеят върху платформи" 
и те се обединяват и печелят, защото са заедно: 
"В политиката се наблюдава подобен процес. Традиционните политически партии нямат вече канала, през който да 
защитават своите идеологии, защото през социалните медии всеки може да бъде център на нова идея". 
Саша Безуханова посочи като много положителен факт, предвидените от ЕК в новия програмен период 100 млрд. евро за 
подкрепа на новия бизнес и науката: "И това е през изцяло нов модел, който стъпва на принципа на мрежите - мрежи 
между учени, мрежи между бизнеси, мрежи между стартъпи".   
Според нея в България има висококвалифицирани експерти в областта на технологиите, до които трябва да се допитат 
управляващите, защото у нас трябва да се говори за гласуване в интернет, но има нужда от политическа воля за това. 
 
√ България представи в Германия възможностите си за здравен туризъм  
На събитие под надслов „Здравен туризъм в България“, страната ни представи възможностите си за здравен туризъм в 
Берлин. 
През септември 2019 г. бе постигната договореност германските граждани, които са здравноосигурени в една от касите-
членки на Съюза на здравноосигурителните каси в Германия, да провеждат своите процедури у нас и да заплащат само 
10% от цената им. Сега на вниманието им бе предложен и каталог на немски език, който представя възможностите, които 
българските балнео и СПА центрове предоставят на германските граждани. 
По време на събитието "Здравен туризъм в България" община Кюстендил, известна с топлите си лековити минерални 
извори, бе отличена за устойчивост и прогрес лично от ръководителя на проекта на Европейската СПА асоцияция "По пътя 
на римляните" Тобиас Биленщайн. Сред присъстващите бяха представители на туристическия бранш в Германия, 
посланикът на България в Германия Елена Шекерлетова, главният управител на Германо-Българската индустриално-
търговска камара Митко Василев, главният секретар на Европейската СПА асоциация г-жа Чила Мезоси и др. 
В Берлин се проведе и редовният Борд на Европейската СПА асоциация, на който имаше дискусия на тема „Ролята на 
Европейските СПА дестинации в т. ч. климатични курорти за подобряване на имунитета на хората". 95% от българските 
балнео и спа курорти са и климатични зони. 
 
√ Узбекистан става наблюдател в Евразийския икономически съюз  
Узбекистан ще стане наблюдател в доминирания от Русия Евразийски икономически съюз (ЕИС) преди да реши дали да 
стане пълноправен член на търговския блок. Това съобщи правителството в Ташкент, предаде Ройтерс. 
ЕИС бе създаден от Русия, Беларус и Казахстан през 2015 г., а оттогава се увеличи за сметка на Армения и Киргизстан. 
Молдова е наблюдател в съюза. 
Блокът има за цел да осигури свободен поток на стоки и капитали в границите си на фона на критики, че позволява твърде 
много изключение в свободната търговия. 
ЕИС ухажва Узбекистан, откакто президентът Шавкат Мирзийоев дойде на власт през 2016 г. след смъртта на лидера 
ветеран Ислам Каримов, който не проявяваше желание за членство. 
С население от 34 млн. души Узбекистан може потенциално да се превърне във втория по големина потребителски пазар 
в ЕИС след Русия.  
 
√ Ще се окаже ли коронавирусът „черният лебед“ за икономиката 
Петролът може да падне под $40 за барел заради намаляващите пътувания  
Анализ на Марта Младенова за „Събота 150“ на програма „Хоризонт“ 
Сянката на рецесията е надвиснала над глобалната икономика, след като светът все още не може да ограничи 
разпространението на коронавируса. Световната банка и Международният валутен фонд осигуриха финансов ресурс за 
справяне с последиците от Ковид-19, а Европейската комисия разреши по-големи харчове на засегнатите държави, 
въпреки че с това наруши собствените си правила за финансова дисциплина на страните - членки. 
Централните банки започнаха да намаляват лихвите с цел да осигурят по-евтини заеми, а оттам и подкрепа на 
икономиките. Това обаче не окуражи особено инвеститорите, които изчисляват загубите си в милиарди. 
Какъв е полезният ход и защо взетите мерки не могат да подкрепят достатъчно икономическия растеж? Марта Младенова 
потърси две експертни мнения. 
Предприемачи, политици, анализатори - всички постъпиха еднакво. Прибираха се у дома, измиваха си ръцете - поне 20 
секунди с вода и сапун, както сочат всички указания, за да се предпазим от коронавируса, и след това отидоха до 
библиотеката. Посегнаха и извадиха книгата, която отдавна не бяха чели – „Черният лебед“ на Насим Талеб. 
Може би така би звучал сценарият на първия филм, който ще разкаже за икономическата и финансова криза, с която 
коронавирусът заразява света ни. 
Опасения за глобалния икономически растеж 
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„Има много високо ниво на несигурност в момента. Не знаем какво се случва в Китай, след като хората вече се върнаха на 
работа. Не е сигурно обаче дали няма да има втора вълна на заразата. Ако не се стигне до втора вълна, бихме имали 
наистина много добра новина. Ние обаче се опасяваме, че глобалният икономически растеж ще спадне с до 50%. За Европа 
това означава - при настоящи прогнози за растеж около малко над процент свиване до 0,5 на сто или дори повече“, каза в 
интервю за „Хоризонт“ Ролф Лангхамер от Института за световна икономика в Кил. 
Въпреки че Китай се опитва да възстанови производството си, това ще отнеме много време, а и все още е твърде рано 
всички затворени фабрики да заработят отново, за да се възстановят глобалните вериги за доставки. 
„Ситуацията с търговията е много по-критична при промишлеността, отколкото при услугите, които не зависят толкова 
сериозно от глобалните вериги за доставка. Разбира се, услугите страдат заради сериозния спад при пътуванията на хора. 
При промишлеността огромният проблем е Китай, който е отговорен за около 20% от световната търговия. Това е четири 
пъти по-голяма тежест от 2003 година, когато се разпространяваше САРС“, посочи Лангхамер. 
Въпросът може да бъде отнесен не само върху фармацевтичната индустрия, но и върху всеки друг отрасъл, който е зависим 
от изработка на части или компоненти в китайските фабрики и след това доставката им до друга държава, където да бъдат 
превърнати в краен продукт. И тук идва следващият казус - по-малко доставки на части и компоненти, следователно спад 
в карго услугите, които също носят сериозен приход на транспортните компании. 
Цената на петрола може да падне под $40 за барел 
Докато мнозина анализатори смятат ефекта върху транспортния бранш единствено заради намаляващия брой на 
пътуванията, в света на петрола изчисленията се правят в по-големи мащаби, допълни пазарният анализатор Наим Аслам. 
„Не виждам как дори със сериозно намаляване на количествата петрол ще помогне да се балансира пазарът, тъй като 
търсенето е сериозен проблем. Докато не се обърне тенденцията, натискът върху цената ще остане“, каза той. 
Вчера обаче представителите на Организацията на страните износителки на петрол и на техните партньори не успяха да 
постигнат споразумение по намаляването на доставките, което породи въпроси за бъдещето на формата ОПЕК +. И ако 
това е по-скоро геополитически въпрос, бизнесът се интересува от паричното му измерение, коментира Аслам и представи 
прогнозите на компанията, в която работи:  
„Ние предвиждаме цената да се движи около 40 долара за барел и дори по-ниско ниво. Всичко обаче зависи от 
представянето на икономиката. Ако видим подобряване на данните, може да се стигне до връщане до ниво от 45-50 
долара за барел, но не повече“. 
Какво може да направи Европа 
По отношение на икономиката и по-специално в Европа - погледите веднага бяха насочени към Франкфурт, където е 
базирана Европейската централна банка. Освен че бе една от поредните институции, която ограничи личните контакти на 
служителите си с цел предпазване от зараза, засега посланията са, че има готовност за реакция от страна, коментира Ролф 
Лангхамер: 
„Разбира се, тя няма голямо пространство за намаляване на лихвите, но може да започне да купува повече дългови книжа. 
По този начин ще налее повече пари в икономиката. Дали това ще помогне на европейската икономика - аз се съмнявам“. 
Европейската комисия не може да направи много повече от това да разреши на страните да се отклонят от бюджетните и 
дълговите ограничения, заложени в договора от Маастрихт, допълни Лангхамер, според когото решаващата роля е на 
отделните правителства: 
„Много по-важни са фискалните мерки. Като казвам мерки от фиска, бих препоръчал специални заеми за компаниите, 
които имат необходимост от това. Може да се подпомогнат компаниите, за да намалят работното време, ако страдат от 
недостиг на поръчки или недостиг на компоненти заради прекъснатите вериги за доставка“. 
Също така - да се подпомогне запазването на работните места, като в същото време се намали работното време, тъй като 
производствените мощности не са натоварени изцяло, което е сред основните проблеми на Европа в момента: 
„Нека го кажа така - просто програма за стимулиране на икономиката няма да е достатъчна. Тя трябва да е целенасочена, 
за да подпомага сектори и компании, които имат преки поражения от кризата, създадена заради коронавируса. Много е 
важно да действаме на време, за да не нанесем по-големи щети. Също така може да се отложи плащането на част от 
данъчните задължения на компаниите, за да останат повече пари вътре в тях, с които да могат да реагират“. 
„За Съединените щати мисля, че най-важен е финансовият сектор и най-вече на фондовите борси. Нека припомня, че това 
има голямо значение за пенсионните фондове, защото там те са финансирани чрез пазара, а не както в Германия и 
останалите европейски държави. Хората са много чувствителни от шокова ситуация на фондовата борса. Между другото, 
именно заради това Федералният резерв намали толкова водещата си лихва“, каза Лангхамер. 
Както и зарадинатиска от Белия дом, където вече се работи в режим „подготовка за президентски избори“, коментира 
експертът. 
Възможна рецесия в Италия и други страни 
Според него не е изключено да видим техническа рецесия не само в Италия, но и на други места в Европа и извън нея. 
Дали тя ще завладее целия свят, или ще бъде избегната е въпрос, на който анализаторите не се наемат да отговорят 
категорично. Надяват се, че отговорът е положителен. 
Но все пак отново посягат към книгата, в която се описва въздействието на рядко или случайно събитие, което никой не 
може да предвиди, нанася огромни щети, а след като е приключило, всъщност има своето обяснение - дефиницията, която 
Насим Талеб дава на явлението „черен лебед“. 
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БНТ 
 
√ Напрежение по границата между Турция и Гърция  
Пореден ден на напрежение по границата между Турция и Гърция. Стотици мигранти се опитват да преминат от гръцка 
страна и да продължат към Западна Европа. Тази сутрин турските и гръцки сили за сигурност взаимно се обстрелваха на 
граничния пункт Пазаркуле-Кастаниес. 
Група мигранти пък направи опит да свали част от оградата като завърза въжета към нея. Съобщава се, че при опитите на 
гръцките власти да ги отблъснат, са пострадали най-малко двама души. Огромен остава и мигрантският наплив по вода, 
въпреки нареждането на турския президент Реджеп Ердоган да не се допускат бежанци в Егейско море, заради огромните 
опасности, които това пътуване крие. 
Бойно поле. За пореден ден така изглежда границата между Турция и Гърция. Обстрел с думи между властите в Анкара и 
Атина, които взаимно се обвиняват за създалата се криза. Но и такъв с шокови гранати между митничарите от двете страни 
на оградата. 
Най-малко 1200 са опитите за преминаване на границата само за изминалото денонощие. Броят им от миналия петък, 
когато Турция заяви, че повече няма да пази границите на Европа, надхвърля 38 хиляди. 
Хаким, мигрант от Мароко: Искаме това да приключи, искаме да отидем в Европа, а не да стоим в Турция. Тук се отнасят 
добре с нас, но предпочитаме да отидем на Запад. 
Аюб, мигрант от Мароко: Заведоха ни до реката и ни оставиха да преминем от другата страна. Когато гърците ни 
заловиха, ни взеха всичко - пари, телефони, след което ни върнаха обратно от турска страна. Но и турските полицаи ни 
гонят към реката. Това се повтаря отново и отново. Мисля, че в крайна сметка ще останем тук. 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е наредил на граничните служби да не допускат опити за достигане до гръцки 
острови по Егейско море. Опасният маршрут всяка седмица отнема десетки човешки животи. 
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че споразумението за бежанците между Турция и ЕС от 2016-а е "мъртво" и 
че Анкара отдавна не спазва задълженията си по него. 
ЕС отправи поредно предупреждение към Турция да не превръща бежанците, които е приела, в инструмент за политическа 
употреба. Очаква се в понеделник Ердоган да се срещне с европейските лидери в Брюксел. 
 
Монитор 
 
√ Обмислят облекчаване на водния режим в Перник 
"Обмисляхме облекчаването на водния режим в Перник още на 3-ти март, преди да има коронавурс у нас. Имах разговори 
с кмета и с областния управител на града. Аз подкрепям такова предложение”. Това заяви министърът на икономиката 
Емил Караниколов в студиото на „Здравей, България”. 
„Днес чакаме последния камион с последните 105 м тръби. Т.е. до утре или вдругиден трябва да сме ги приключили и да 
започнем дезинфекция. Пускаме водата от „Белмекен”, каза още той и допълни: „В момента Перник харчи между 22 и 25 
000 куб.вода на денонощие. Ако пуснем и София, това не пречи и от язовир „Студена” да се пускат между 12 и 15 000 куб.”. 
„Язовирът в момента се пълни сериозно. Приветствам това решение. Природата го позволява”, категоричен бе Емил 
Караниколов. 
 
√ Банковите услуги скочиха с до 15% 
600 млн. лв. са приходите от такси 
С до 15% са се увеличили таксите за най-разпространените банкови услуги у нас, стана ясно от статистика на централната 
банка, цитирана от Нова телевизия. За да си платим вода, парно или ток от разплащателна сметка вече даваме с около 60 
ст. повече. Ако пък плащаме към сметка в друга банка, то таксата за това е с малко повече от 1 лв. отгоре. 
„Банковите такси започнаха да се повишават още преди година. Този процес е свързан с изключително ниските лихвени 
проценти в Европа, които са пренесени и в България. Банковата система в такава ситуация трябва да генерира приходи”, 
коментира финансовият анализатор Преслав Райков. Той обясни, че разходите на банките се увеличават през последните 
2 години, затова с такси, финансовите институции компенсират. Това е и причината някои услуги да са поскъпнали с около 
60%. От обща 1.67 млрд. лв. печалба от лихви и такси, около 600 млн. лв., са парите от такси и транзакционни разходи. 
Електронното банкиране е по-евтин вариант за обслужване, но не всеки може да се ориентира в него. 
Анализаторът смята, че дейността на банките няма да се наруши заради коронавируса. „Паниката сред хората, такава 
каквато е в магазините, не трябва да се разпространява, не трябва да се теглят пари и да се запасяваме с прекалено много 
средства у дома”, посочи Райков. Според него ситуацията е спокойна, макар и да е неясна. 
 
Мениджър 
 
√ За 10 години България трябва да намали вредните емисии с 43%  
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата. С новите разпоредби се 
въвеждат редът и начинът за функциониране на Европейската схема за търговия с емисии в България във връзка с 
увеличаване на линейния коефициент за намаление на общото количество квоти в Европейския съюз на 2,2 на сто от 2021 
г. Това води до по-голям годишен темп на намаление на общото количество квоти. Целта е общо намаление на емисиите 
от всички сектори с 43 процента до 2030 г., информира БТА. 
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Безплатното разпределение на квоти за индустрията се запазва. Заложено е по-често съгласуване на разпределението на 
безплатните квоти към действителното ниво на активност на инсталациите, което ще гарантира, че подкрепа се оказва на 
предприятията и секторите, в които се реализира растеж. 
До 2030 г. за отрасли и подотрасли, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии се разпределят безплатни 
квоти в размер 100 на сто от определеното количество квоти, записаха депутатите. 
На отрасли и подотрасли, които могат да прехвърлят голяма част от разходите за квоти в крайния продукт, се разпределят 
безплатно квоти в размер 30 на сто. Безплатното количество квоти за тези отрасли и подотрасли, с изключение на 
топлофикационните мрежи, намалява равномерно след 2026 г. и достига нулево равнище през 2030 г. 
Министърът на околната среда и водите изготвя и подава до Европейската комисия списък с инсталациите, попадащи в 
обхвата на този закон, за 5-годишен период с начало 1 януари 2021 г. и за всеки следващ 5-годишен период. За да се 
избегне ненужна административна тежест се въвежда възможността да се изключват от обхвата на схемата за търговия с 
емисии на ЕС инсталациите, които отделят под 2 500 тона еквивалент на въглероден диоксид. 
С промените се въвежда новосъздадения Модернизационен фонд, в който постъпват приходите от 2 процента от общото 
количество квоти в Европейския съюз и в който България има запазен дял от 5,84% от средствата. Делът на България от 
Модернизационния фонд се финансира с приходите от продажбата на квотите за емисии от парникови газове. Средствата 
от фонда могат да се използват за производство и използване на електрическа енергия от възобновяеми източници, за 
модернизация на енергийни системи и за подобряване на енергийната ефективност.   
 
√ Стартиращи компании ще получават бърз достъп до финансиране чрез нов Европейски иновационен съвет  
Нов Европейски иновационен съвет ще даде възможност стартиращите компании, малките и средни предприятия да имат 
бърз достъп до финансиране, най-вече високорисково, което получават много трудно, съобщи във Варна българският 
еврокомисар Мария Габриел, цитирана от БТА. 
По думите й през следващите няколко месеца предстои да бъде одобрен бюджетът на новата рамкова програма "Хоризонт 
Европа", която ще действа до 2027 г. Предложението на ЕК е той да бъде в размер 100 милиарда евро. Няма как да се 
преборим с климатичните промени, нито да отговорим на предизвикателствата, свързани с цифровизацията, ако не 
инвестираме в наука, иновации и образование, посочи Габриел. Тя допълни, че предложението за бюджета на 
Европейския иновационен съвет е 10 милиарда евро, 70 на сто от които ще бъдат за малки и средни предприятия. 
До 19 май тази година е отворена нова покана към стартиращите компании, малките и средните фирми за революционни 
технологии и такива, водещи до пробив, свързан със зелените технологии, каза още еврокомисарят. Тя уточни, че 
финансирането за тази покана е 350 милиона евро. Габриел изрази увереност, че и в т.нар. ЕС 13, в който е и България, има 
нови добри идеи, които могат да получат средства. 
Досега имаше пилотен проект в рамките на 2 милиарда евро, който помогна на над 4500 малки и средни предприятия, 
сред които има и български участник, допълни Габриел и уточни, че лично за нея е важно за новата покана да има повече 
кандидати от Централна и Източна Европа. 
В рамките на програмата Хоризонт Европа новост за ЕС ще бъдат и т.нар. мисии - набор от действия, обединени около 5 
теми, каза още еврокомисарят. По думите й едната от тях е борбата с рака. Другите мисии са свързани с енергийната 
ефективност, чистотата на водите, интелигентните градове, храните и чистотата на земеделието. 
В сега действащата програма Хоризонт 2020 към държавите от ЕС 13 са насочени 900 милиона евро, допълни Габриел. По 
думите й в Хоризонт Европа са предвидени 3,3 на сто от общия бюджет, което е тройно увеличение на средствата. Габриел 
уточни, че целта е държавите от ЕС 13 да бъдат подкрепени и с различни механизми за разширяване на партньорствата, 
което да позволи потенциалът в Централна и Източна Европа да се развива по-добре. 
 
√ "Поставяме добро начало!" - Урсула фон дер Лайен отчете първите си 100 дни  
Европейската комисия под председателството на Урсула фон дер Лайен отчете днес свършеното за първите 100 дни от 
своето управление, започнало на 1 декември миналата година. 
Сред основните усилия на ЕК дотук са направените предложения, свързани с опазването на околната среда. Комисията 
първо предложи т. нар. „Зелена сделка“ - инвестиционен план, с който се очаква да бъдат привлечени около 1 трилион 
евро за „изчистването“ на икономиката. Едновременно с това ЕК предложи да бъде създаден фонд за справедлив енергиен 
преход, който да помогне на най-уязвимите граждани и дружества. 
Комисията представи предложение за допълване на законодателството за опазване на околната среда (т. нар. Закон за 
климата), според което целите за намаляване на замърсяването следва да бъдат удвоени в следващите 10 години. ЕК 
предложи да следи дали държавите се отклоняват от тези цели, но остави възможността за оправдани отклонения.   
В отчета на Урсула фон дер Лайен влиза и предложението за въвеждане на минимална заплата във всяка от държавите в 
ЕС, както и за промяна на условията на преговорите за присъединяване към Общността. ЕК отчита и започналите преговори 
за бъдещите отношения с Великобритания. 
„Поставяме добро начало“, коментира председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в изявление, цитирано от пресслужбата 
на комисията. 
В следващите месеци Еврокомисията ще направи обществено допитване, за да установи какво предлагат гражданите за 
намаляване на замърсяването и по въпроса с енергийния преход. Инициативата е наречена „Европейски пакт за климата“ 
и продължава онлайн до края на май. 
В изготвен от ЕК списък се посочват непосредствено предстоящите задачи, сред които са представянето на предложения 
за нови правила за отговорността на онлайн платформите; за изкуствения интелект; за общи изисквания за цифровата 
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самоличност на хората и дружествата; за киберзащита на важни съоръжения. Подготвят се също промени в правилата за 
работата на земеделците, както и за производството с чисти суровини. 
Освен това, от Комисията изразяват готовност за начало на преговорите за присъединяване със Северна Македония и 
Албания. ЕК пояснява, че разширяването със Запазните Балкани остава сред приоритетите на мандата.  
 
√ Втората най-голяма банка в Италия е готова да дари 100 млн. евро на държавата за борбата с коронавируса  
Втората по размер на активите банка в Италия Intesa Sanpaolo е готова да дари 100 млн. евро за борбата се епидемията от 
коронавирус в страната и да отпусне заеми до 5 млрд. евро за компании, засегнати от заразата. Това заяви главният 
изпълнителен директор на Банката Карло Месина, цитиран от Reuters. 
Италия е най-силно засегната страна в Европа от епидемията от COVID-19, като общият брой на заразените към петък 
достигна 4636 души, а смъртните случаи вече са 197. Според анализаторите кризата ще тласне крехката италианска 
икономика към четвърта рецесия в рамките на последните 12 години. 
„Готови сме да дарим до 100 млн. евро, които страната да използва за конкретни проекти, необходими за справянето с 
извънредната здравна ситуация. С 100 млн. евро може да бъде направено много“, казва Месина в интервю за италианския 
ежедневник „Кориере дела Сера“. 
Той добавя, че банката ще предостави заемите на стойност 5 млрд. евро за засегнатите от епидемията компании, като 1 
млрд. евро от сумата ще отиде за фирмите от туристическия сектор. По неговите думи средствата може да се удвоят, ако 
Рим предложи държавни гаранции за нови кредитни линии. 
Месина също така призова за приемане на законови промени, които да улеснят компаниите, желаещи да превеждат 
дарения на държавата, тъй като от банката искат да „насочат даренията си към конкретни проекти“. 
 
√ Зеленски постави ултиматум на Русия  
Президентът на Украйна Володимир Зеленски постави на Русия ултиматум за постигане на мир в Източна Украйна, предаде 
ДПА. 
Трябва да бъде постигнато споразумение в рамките на година, каза той пред "Гардиън". 
"Правителството може да отдели една година за цялото споразумение. След това ще трябва да бъде приложено. По-дълго 
време е недопустимо ", каза той 
Времето изтича, допълни Зеленски. Той иска да се концентрира върху вътрешни проблеми. 
"Ако нещата продължат по-дълго, трябва да променим формата и да изберем друга стратегия," каза Зеленски, без да 
навлиза в подробности. 
Според него срокът на ултиматума е декември, когато ще се навърши една година от срещата на върха в нормандски 
формат, посветена на Украйна и състояла се миналата година в Париж, информира БТА. 
Зеленски отново заяви, че иска да направи промени в мирния план от Минск, постигнат през 2015 година. Русия отхвърля 
такива предложения. Прилагането на плана, договорен в беларуската столица, напредва бавно. Зеленски отбеляза, че не 
иска да използва петте години, дадени му от украинския народ, за да работи главно върху договореностите от Минск. 
Що се отнася до районите на конфликта Донецк и Луганск украинският държавен глава каза: "Веднага щом изчезнат хората 
с оръжия там, стрелбата ще престане. Това е важно." 
Украинските правителствени сили се бия срещу сепаратистите, подкрепяни от Русия, в двете най-източни украински 
области от 2014 година. Според ООН оттогава там са убити около 13 000 души. Германия и Франция, които заедно с Русия 
и Украйна, участват в срещите в нормандски форма за Украйна, са медиатори. 
Зеленски се надява на нова среща на върха в този формат през април. Той и руският президент Владимир Путин вече се 
срещаха и разговаряха няколко пъти по телефона. 
"Мисля, че той чу онова, което му казах. Имам такова чувство. Надявам се да не е лъжливо чувство", допълни Зеленски. 
 
√ Рязък спад на борсите в Европа в края на търговската седмица  
Oсновните индекси на водещите европейски фондови борси регистрираха сериозни понижения в ранната търговия в петък 
на фона на продължаващите загуби в туристическия сектор и липсата на нови поръчки за Airbus през изминалия месец, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 13,64 пункта, или 3,58%, до 367,12 пункта.  Немският DAX отчете спад 
от 418,42 пункта, или 3,5%, до 11 526,3 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 217,81 пункта от 
стойността си, или 3,25%, достигайки ниво от 6 487,81 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 201,62 пункта, или 
3,67%, до 5 159,48 пункта. 
Подиндексите на компаниите от туристическият сектор SXTP се понижи с 5,13%, навлизайки по-навътре в територията на 
мечи пазар, която обикновено се характеризира с 20% спад в сравнение с върховата стойност. 
„Ако нещата продължат в същия дух, може да станем свидетели на повече новини за сривове на акциите от страна на 
туристическата индустрия и авиопревозвачите“, коменитра рис Бешам от IG Markets. 
„Най-впечатляващото е, е че днешното движение на пазарите вероятно подценява нивото на смущение, което може да 
очакваме в САЩ и Европа“, добавя той. 
Според Международната асоциация за въздушен транспорт авиопревозвачите могат да изгубят до 113 млрд. долара от 
приходите си през през 2020 г., ако епидемията от короанвирус продължи да се разпространява със същото темпо. 
Подиндексите на компаниите от минно-добивния сектор SXPP, банковия сектор SX7P и автомобилния сектор SXAP също са 
в територията на мечи пазар, като днес те се понижиха съответно с 4,07%, 3,99% и 3,61%. 
Акциите на Airbus поевтиняха с 4,92%, след като авиационния гигант не успя да спечели нови поръчки през февруари. 
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Книжата на Deutsche Bank и Commerzbank поевтиняха съответно с 5,49% и 6,17%, след като доходността по 10-годишните 
германски държавни ценни книжа падна до 6-месечно дъно. 
Акциите на германският производител на чипове Infineon Technologies поевтиняха с 4,9%, на фона на информацията, че 
сделката за придобиване на американския й конкурент Cypress Semiconductor за 10 млрд. долара може да бъде блокирана. 
Нов рязък спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса изтриха почти изцяло печалбите от сряда, записвайки нов спад по 
време на търговската сесия в четвъртък на фона на бързото разпространяване на коронавируса, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 969,58 пункта, или 3,58%, до 26 121,28 пункта, след като по-рано падна с 
близо 1 150 пункта. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 изтри 106,18 пункта от стойността си, или 3,1%, 
завършвайки сесията при ниво от 3 023,94 пункта, като всички 11 сектора на измерителя се оцветиха в червено. Индексът 
на високотехнологчните дружества Nasdaq отчете спад от 279,49 пункта, или 3,1%, до 8 738,59 пункта. 
Страховете от ефекта на коронавируса върху световната икономика продължават да тегнат над Уолстрийт, като 
Калифорния обяви извънредно положение след първия смъртен случай в щата. Общият брой на заразените в Калифорния 
достигна 53, докато в Ню Йорк са регистрирани 22 случая. 
„По-голямата част от загубите се дължат на опасенията от продължаващото разпространение на коронавируса. Всеки час 
във всеки щат се появяват нови случаи. Хората са притеснени, тъй като медиите постоянно ги заливат с такива новини“, 
коментира Том Есей, основател на The Sevens Report. 
За новия спад на борсите допринесе понижението на доходността по 10-годишните държавни ценни книжа под границата 
от 0,9% за първи път в историята. На този фон акциите на JP Morgan и Bank of America поевтиняха съответно с 4,91% и 5,07%. 
Загуби регистрираха и авиопревозвачите, като книжата на United Airlines и American Airlines поевтиняха съответно с 13,25% 
и 13,44%. 
Междувременно молбите за помощи при безработица спаднаха с 3 000 до 216 000 за седмицата, приключила на 29 
февруари. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха спад до 215 000. 
Понижения в Азия 
Основните борсови индекси на пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в последната сесия за 
седмицата на фона на продължаващите притеснения относно разпространението на коронавируса и влиянието му върху 
световната икономика, пише Маркетоуч. 
Според борсовия анализатор от Mizuho Corporate Bank Вишу Варатан потенциалният ефектът от епидемията от 
коронавируса има две лица. 
„Едното е страхът от разпространяването на вируса и потенциалните тежки икономически щети, произтичащи от резкият 
спад на търсенето на пътуванията и продължителните прекъсвания на веригата за доставки. Второто е свързано с 
надеждите за икономически стимули, било то под формата на намаляване на лихвите на централните банки, внасяне на 
ликвидност на пазара или други фискални мерки, които да ограничат негативното влияние на заразата“, коментира той. 
На този фон китайският бенчмарк Shanghai Composite регистрира спад от 37,17 пункта, или 1,21%, до 3 034,51 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite изтри 14,27 пункта от стойността си, или 0,74%, завършвайки сесията при ниво от 1 915,17 
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 621,2 пункта, или 2,32%, до 26 147,67 пункта, като книжата на Tencent 
и CNOOC поевтиняха съответно с 2,56% и 3,97%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 579,37 пункта, или 2,72%, до 20 749,75 пункта. 
Акциите на Kobe Steel, Rakuten, Softbank и Nissan поевтиняха съответно с 7,28%, 5,95%, 6,06% и 4,78%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 45,04 пункта, или 2,16%, до 2 040,22 пункта, следвайки поевтиняването на 
книжата на Samsung с 2,24%. 
В Австралия ASX 200 отчете спад от 179,5 пункта, или 2,81%, до 6 216,2 пункта, като акциите на Beach Energy, Rio Tinto и 
Westpac поевтиняха с 2,36%, 2,48% и 4,04%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 3,31 пункта, или 0,62%, до 533,09 пункта. BGBX40 се понижи с 0,35 пункта, или 0,32%, до 107,41 пункта. BGTR30 
изтри 1,42 пункта от стойността си, или 0,29%, достигайки ниво от 494,25 пункта. BGREIT се понижи с 0,08 пункта, или 0,06%, 
до 136,17 пункта. 


