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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ АИКБ с препоръки за работодателите относно COVID-19 
Разпространението на коронавируса може да предизвика сериозни затруднения в работата на предприятията от всички 
икономически дейности и влошаване на икономическите показатели на страната като цяло. 
В тази връзка От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отправят следните препоръки към 
работодателите: 
1. Определете кризисен екип (работна група, щаб) или длъжностни лица (в малките и средни предприятия) за 
планиране, организиране и контрол на мерките за справяне с коронавируса. Включете в него представители на 
работещите (напр. от КУТ). 
2. Преценете рисковете за дейността на предприятието. Идентифицирайте потенциалните източници и възможните 
огнищата за разпространение на вируса. Източници на риск могат да бъдат: заболели работници и служители, лица 
пътували в страни и региони с разпространение на вируса, лица с контакти със заболели в т.ч. членове на семействата им, 
а огнища – местата за събиране на големи групи хора. 
3. Определете уязвимите групи персонал – лицата с ЕР на ТЕЛК и доказани заболявания на дихателната система, 
сърдечносъдови и онкологични заболявания, бременни и лица на възраст над 60 г. 
4. Разпространете информационни материали и указания за безопасно поведение на персонала. Проведете извънреден 
инструктаж на работещите, като ги запознаете с рисковете и мерките за предпазване от заразяване (без събиране на 
големи групи от хора). 
5. Провеждайте онлайн и с конферентни връзки дейности, като общи събрания, конференции, семинари, обучения, 
оперативки и други подобни. 
6. Осигурете необходимите средства за защита на работещите (маски, ръкавици, резервно работно облекло за изпиране 
на използваното), отделно съхранение на работното облекло и защитните средства и др. 
7. Определете дейностите, които могат да се изпълняват дистанционно, разпределете работата и изпратете вкъщи 
работещите от дома. Въведете, където е възможно, гъвкаво работно време, сменен режим на работа и други форми, с 
оглед намаляване на персонала работещ в едно помещение. Използвайте възможностите на трудовото законодателство, 
за да създадете организация на работата, която не позволява събирането на множество хора на едно място в 
предприятието, с оглед намаляване на прекия контакт както между работниците и служителите, така и между тях и 
клиентите на работодателя. Помислете за въвеждане на надомна и/или дистанционна работа, където е възможно. При 
възможност да се регламентира работата от разстояние (от дома). 
8. Създайте подходяща организация на работата, включително въвеждане на променливо работно време, използване 
на свободни работни помещения и др. Когато се въвежда променливо работно време, определете различни за 
работниците и служителите фиксирани периоди от време, в които те да бъдат на работните си места. В този случай е 
възможно да съчетаете променливото работно време с дистанционна и/или надомна работа. Така от една страна ще се 
избегне едновременното присъствие на всички работници в работните помещения, а от друга – няма да се прекъсне 
ежедневната връзка с работодателя с оглед ефективно изпълнение на работата. 
9. Присъственото полагане на труд да се извършва при спазване на строги мерки, на основа на издаване на заповед от 
страна на мениджмънта на компанията за задължителни мерки, които трябва да се спазват от служителите и 
работниците с цел превенция: 
– Раздаване на адекватни лични предпазни средства на всички служители и работници, регулярна дезинфекция на 
работните помещения, регулярна дезинфекция на ръцете, прекратяване на ползването на посуда за многократна 
употреба; 
– Строг ежедневен контрол на входа на производственото предприятие и мониторинг на здравословното състояние на 
служителите и работниците; 
– Ограничаване на командировки и срещи, както във фирмата, така и с клиенти и доставчици. Използване на скайп, 
вайбър и други методи за провеждане на конферентна връзка по интернет. 
10. Определете критичните дейности (процеси, поръчки), и организационните и технологични процеси, които не могат 
да бъдат прекратени, или които ще бъдат от особено значение за бъдещата дейност на предприятието. Определете и 
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минимално необходимия персонал за продължаване на работата на предприятието в екстремни условия. Разработете 
варианти на работа в намален и силно намален състав. 
11. Ако в предприятието има свободни помещения, обособете нови работни места за работниците и служителите си, 
така че да се ограничи възможността голям брой работници и служители да полагат труд в едно помещение и да се 
осигури достатъчно пространство с оглед намаляване на контактите между тях. Възможно е да се ограничи прекият 
контакт между работещите в едно помещение чрез поставяне на вътрешни прегради. 
12. Определете и осигурете ограничаване на необходимите организационни контакти (срещи, заседания, при предаване 
на работната смяна, на местата за хранене и др.). Определете реда за хранене, ако поддържате столови и места за 
хранене, с мерки за ограничаване на контактите и мерки, насочени към обслужващия персонал, допълнителни мерки за 
хигиена. 
13. Определете специални мерки и изисквания към външните лица (шофьори, доставчици) по целия маршрут и за 
времето на пребиваването им в предприятието за ограничаване и обезопасяване на контактите. Определете подходящи 
мерки за фирми/външни лица, работещи продължително на територията на предприятието и правила за безопасни 
комуникации между работещите и външните лица. 
14. Създайте процедура, определете и обзаведете обособено помещение, при установени случаи на заразени лица – 
работник със симптоми (температура над 37,3 С, суха кашлица и затруднено дишане), до явяване на здравните служби, 
на заболели или със съмнение за заболяване по време на работа лица. Поддържайте списък на заболелите лица. 
Направете план при положителна проба на такъв работник, да има общ режим на информиране на ръководителите на 
засегнатите лица, в т.ч. с цел оперативно установяване на кръга от контактни лица в съответното дружество. 
15. Определете периодичността на събиране на кризисния екип за оценка на ситуацията и проверка за изпълнение на 
плана за действие. 
16. Следете за изявленията и материалите и спазвайте разпорежданията и препоръките на Националния кризисен щаб. 
17. Изгответе план за действие с конкретни мерки, запознайте с него всички работещи и контролирайте изпълнението 
му. Ползвайте услугите на лекарите от службата на трудова медицина. 
18. При невъзможност за организация на работата по посочените по-горе начини, помислете за възможност да пуснете 
служителите в платен или неплатен отпуск, в зависимост от ситуацията. 
19. Граждани, компании и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен 
номер 02 807 87 57. 
 
City Build 
 
√ АИКБ С ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С COVID 19 
Пандемията може да предизвика сериозни затруднения в работата на предприятията от всички икономически дейности, 
казват от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Разпространението на вируса може да влоши икономическите показатели на страната като цяло. Със сигурност всеки 
работодател ще предприеме мерки за предотвратяване на разпространението на вируса в предприятието му. Във връзка 
с това от АИКБ отправят 19 препоръки. 
От Асоциацията на индустриалния капитал предлагат и 8 приложения за: 10 прости правила за предотвратяване на 
разпространението на коронавирус, как да предпазим себе си и околните, как се пренася COVID-19, коронавирус или 
грип, указания към персонала, примерен план за действие, примерна заповед за мерките за превенция и примерна 
инструкция за действие при работещи с прояви на симптоми на коронавирус, настъпили на работното място. 
Вижте препоръките и приложенията тук. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Правната комисия обсъжда законопроекта за мерките по време на извънредното положение  
Комисията по правни въпроси в Народното събрание ще обсъди, на второ четене, законопроекта за мерките по време на 
извънредното положение, обявено от 13 март. 
Днес депутатите нямат заседание в пленарната зала, а само по постоянните комисии. 
Следващото редовно заседание на парламента е утре, когато е предвидено второто четене на законопроекта за мерките. 
Утре ще се проведе и редовният парламентарен контрол. 
 
√ Информация от МВнР за мерки и ограничения на придвижването в Европа и по света  
Министерството на външните работи разпространи актуална информация за мерки и ограничения на придвижването в 
Европа и по света. 

http://bica-bg.org/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2/?fbclid=IwAR1T4OsmRLXRvQQyDfcO0lIT9HmmQTfLMVLotuXw-FfBdaYzqICuVIRaMeU
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Русия - Дипломатическите представителства и консулските служби на Руската федерация временно преустановяват 
приемането на документи, регистрацията и издаването на всички категории визи с изключение на визите за 
акредитирани или назначени служители на дипломатически мисии и консулски служби на чужди държави в Руската 
федерация, международни организации и техните мисии, други официални мисии на чужди държави, разположени в 
Руската федерация, както и членове на семействата на тези лица. Изключенията важат и за водачи на тирове, за 
въздушни и морски екипажи и на речни кораби, за влакови и локомотивни бригади от международна железопътна 
комуникация, за членове на официални делегации и притежателите на дипломатически, служебни и обикновени 
паспорти с частни визи, издадени във връзка със смъртта на близък роднина, както и за тези, които преминават 
транзитно през летищните ГКПП. Прекратява се и обработването на електронни визи. 
Беларус - От 18 март границата между Беларус и Руската федерация е затворена. Авиокомпанията „Белавиа“ спира 
редовни полети до седем града в Русия. Полети до Санкт Петербург и Москва се осъществяват на летищата 
„Домодедово“ и „Шереметиево“. 
Молдова – От 17 март до 15 май страната е в извънредно положение и е въведен специален режим за влизане и 
излизане от страната, както и специален режим на движение в страната, забрана за провеждане на срещи, демонстрации 
и други публични събития. 
Армения – Не се допуска влизането на чужди граждани на територията на Армения от следните 16 страни: Китай, Иран, Р 
Корея, Япония, Италия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Дания, Австрия, Белгия, Швеция, Норвегия, Холандия и 
Обединеното кралство. Считано от 18 март гръцките авиолинии преустановяват осъществяването на полетите от Ереван 
за Атина и обратно, което поражда проблем за граждани на ЕС, желаещи да напуснат Армения. 
Казахстан - В страната е в сила извънредно положение и се препоръчва българските граждани да се въздържат от 
пътуване. От 19 март се въвежда карантина в градовете Алмати и Нур-Султан. Намиращите се в страната български 
граждани могат да следят ежедневно публикуваните информация и препоръки на сайта на Министерството на 
здравеопазването на Казахстан: http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru 
Туркменистан - Всички сухопътни граници са затворени за преминаване на чужденци. За влизане се пропускат само 
туркменски граждани. От 17 март туркменското правителство въведе нови правила за влизане и излизане на чужденци в 
и от страната, съгласно които чуждите граждани трябва да притежават сертификат, потвърждаващ, че нямат 
коронавирус. За момента единствените чуждестранни авиокомпании са „Turkish Airlines“ с 2 полета на седмично между 
Истанбул и Туркменабад. 
Тунис – От 18 март границите на страната са затворени като се допуска влизане и излизане от Тунис единствено с цел 
репатриране. Всички граждани, без изключение, подлежат на 14 дневна задължителна карантина при пристигане в 
страната. За нарушителите законът предвижда строги мерки, включително отнемане на лични документи и затвор. Към 
настоящия момент до 4 април са въведени следните ограничителни мерки: принудителна 14 дневна домашна карантина 
на всички пристигнали в Тунис, които са били контактни с доказано заразени от вируса, както и при проявени симптоми 
на болестта, вечерен час на територията на цялата страна между 18 ч. и 6 ч. сутринта, отмяна на всички културни, 
спортни, научни и обществени прояви, затваряне на кафенетата, увеселителните заведения и ресторантите след 16 ч., 
затваряне, до 28 март, на всички детски градини, ясли и учебни заведения. 
 
√ Създателите на дигитален рецепционист предлагат помощ на хотелиерите  
Двамата българи, създали първия в света дигитален хотелски рецепционист ЕВА, Валентин Гаджонов и Тодор 
Арабаджиев, са готови да го предоставят безплатно за шест месеца в помощ на хотелиерите в страната, предвид 
ситуацията с коронавируса. В това е включена и интеграция с най-големия канален мениджър в света.  
Валентин Гаджонов обясни пред Радио София как решението на базата на изкуствен интелект ще помогне на бизнеса в 
създалата се обстановка: 
"В момента ние виждаме един огромен проблем, който изключително много засяга хотелиерите. И най-лошото е, че това 
няма да е краткосрочно. Затова се чувстваме съпричастни към създалата се ситуация. С екипа решихме, че за да 
подпомогнем бранша да се вдигне по-бързо на крака, е нужно да сме по-близо до него." 
ЕВА може да взима резервации и да води комуникация с българи и чужденци на съответните езици, както и да взима 
рум-сървиз поръчки.  
Валентин Гаджонов изрази убеждението си, че пандемията от коронавирус може да ускори процеса на въвеждане на 
новите технологии, като всичко това, което е трябвало да се реализира през следващите 10-15 години, сега може да 
стане факт за 1-2 години.  
 
√ Лъчезар Богданов: Да се помага само на компании, които се борят и искат да оцелеят   
Интервю на Марта Младенова с Лъчезар Богданов за „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ 
Бизнесът и правителството трябва да споделят тежестта от удара, нанесен от коронавируса върху икономиката, заяви 
пред БНР главният икономист на Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов. 
В предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ той каза, че когато се помага на бизнеса, това да се прави с ясната 
идея, че: 
„Целта е да се подкрепят тези компании, производства, които се опитват да се адаптират и да се борят и ще искат да 
оцелеят… В този смисъл подкрепата на заетостта е едно от най-важните неща“. 
Богданов предупреди, че след решението държавата да поеме за три месеца 60% от заплатата на служители, останали 
без работа, част от бизнеса ще освободи работници с обещанието да ги наеме отново, след като премине шокът, за да си 
спести останалите 40% от възнагражденията им. 
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„В крайна сметка икономиката ще се рестартира, ще имаме, макар и с адаптация и известно преструктуриране, нужда от 
хора, които да са квалифицирани, подготвени да вършат добре работа. Не всички предприятия ще могат да вземат 
добрите си работници, ако предприемат такава стъпка към тях“, каза той. 
Богданов е категоричен, че част от бизнеса няма да се възстанови веднага, ще има и фалити. Според него каквито и 
мерки да се предприемат, няма как да изтрият тази криза от балансите на икономиката и да няма негативен ефект. 
„Очевидно каквито и мерки да се предприемат, те трябва да са насочени през прилагането на два критерия – споделяне 
на цената… и подкрепа за тези компании, производства, които се опитват да се адаптират, да се борят и ще искат да 
оцелеят и работят след тежките ограничителни мерки“, каза той. 
Според него разумният вариант е за известен период от време тези предприятия да бъдат подкрепени, за да задържат 
заетостта и да могат да са готови след първоначалния шок и вероятното разхлабване на ограничителните мерки 
икономиката да се рестартира, да има капацитета да бъде отново конкурентоспособна и да се възстановява 
„Искания за пълни компенсации и инструменти, които тотално да премахнат негативния ефект са нереалистични“, каза 
Богданов. 
Той предупреди за риска някои компании, които не са здрави и са губещи, и то преди кризата, да бъдат по някакъв начин 
пробутани или спасени с държавна помощ. „Това не трябва да се допуска“. 
Не знаем дали е достатъчно, каза Богданов, визирайки обещания ресурс от 0,5 млрд. лв. за повишаване на капитала на 
Българската банка за развитие, за да подпомогне на компаниите чрез гаранции за банкови портфейли и влизане чрез 
дялов капитал. Той добави, че все още има много неясноти по тези мерки. 
 
В. Moнитор 
 
√ Борисов и премиерът на Китай обсъдиха коронавируса 
Азиатската страна в готовност да ни помага със защитни средства 
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с премиера на Китай Ли Къцян по повод 
пандемията от коронавирус. Двамата обсъдиха усилията, които всяка една от двете държави полага, за да ограничи 
разпространението на COVID-19, съобщиха от „Дондуков“ 1. 
Борисов поздравил Китай за ефективните мерки за поставянето на епидемията от коронавируса под контрол. От своя 
страна китайският премиер Ли Къцян благодарил на българския министър-председател за изразената от него подкрепа и 
съпричастност в най-тежкия момент от кризата с коронавируса в Китай. Ли Къцян отбелязал, че предприетите мерки в 
Китай вече дават резултати, но по думите му все още не е постигната победа над коронавируса и е необходимо борбата 
да продължи, като държавите взаимно си помагат. Китайският премиер изразил увереност, че светът ще се справи и ще 
успее да преодолее пандемията. 
Премиерът Ли Къцян посочил, че разбира, че за България коронавирусът е голямо предизвикателство. Той изразил 
готовността на Китай да предостави помощ на нашата страна под формата на дарение на маски, очила, ръкавици и други 
защитни средства. Китай възнамерява да отпусне и по линия на Европейската комисия подобен вид помощ, от която 
България също ще можела да се възползва като държава-член на ЕС. Китайският премиер също така изразил готовност да 
окаже съдействие на България за установяване на контакт с китайски фирми-производители на защитни средства и 
респиратори, за да може, чрез министерствата на икономиката и търговията на двете страни България да закупува 
необходимите бройки. 
Борисов благодарил на китайския си колега за тяхната инициатива за държавно дарение, както и за вече направеното 
дарение от 12 000 маски за еднократна употреба и 2 000 специални маски, за България от правителството на Провинция 
Дзянси и от Асоциацията за икономическо и техническо сътрудничество Китай-Европа. Китай за пореден път доказва 
високото ниво на приятелските си и дипломатически отношения с България, изтъкнал Борисов. 
Българският министър-председател отбелязал, че цени високо заявената от китайска страна готовност за подкрепа на 
международната общност в борбата с епидемията. Премиерът Борисов благодарил и за помощта на китайските власти за 
извеждането на двама български граждани от Ухан с полет на Франция в началото на месец февруари и за грижите, 
полагани от китайска страна за останалият в Ухан български студент. От своя страна китайският премиер изразил 
увереност, че българската страна ще прояви грижа към китайските граждани и студенти в България. „Взаимно трябва да 
се грижим за гражданите на нашите две страни“, отбелязал министър-председателят Бойко Борисов. 
 
√ Караниколов: Секторите в тежко състояние са хотелиерството и ресторантьорството 
Скоро няма да има проблем с дезинфектантите по аптеките 
“Секторите в изключително тежко състояние са хотелиерството и ресторантьорството”, каза министърът на икономиката 
Емил Караниколов по време на заседанието на Комисията по икономическа политика и туризъм в НС. 
Той посочи, че се следи ситуацията със спекулата. “Към момента при храните не се забелязва такава”, каза още 
Караниколов. “Нашата основна идея е да запазим хората в производството, така че да не се стигне до масови 
съкращения", каза той. По думите му с най-ниска безработица в България е бизнесът. "Бизнесът търсеше кадри. 
Държавата така и така покрива това, дори и да се освободят тези служители, но бизнесът се ангажира с нещо друго, 
първо да ги запази. Второ – да плати тези другите 40% до 100 % възнаграждения, добави Караниколов. Според него, ако 
тези хора бъдат освободени, държавата ще има само разход за тях.  В случая се получавало нещо друго- бизнесът щял да 
плаща до 100%, така че в социалната система на българската държава да продължават да влизат приходи.  
Икономическият министър увери, че съвсем скоро няма да има проблем с дезинфектантите по аптеките. Покрай кризата 
с коронавируса българската държава успя да се мобилизира. Бизнесът и науката започнаха да си говорят и да работят, 
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без да питат къде са парите. Хотелиерството, ресторантьорството и дистрибуцията са отраслите в най-тежко състояние в 
момента у нас", коментира още той.  
Министърът отчете още, че разработените от нашите учени български маски днес минават втори преглед във 
вирусология, а до края на деня той очаква те да минат третото изпитание, което е и финално. 
От своя страна министътрът на туризма Николина Ангелкова обяви, че около 296 хил. души са заетите в сектор „туризъм“ 
у нас, но предстояли сериозни съкращения. Тя също взе участие в заседанието на парламентарната Комисия по 
икономическа политика и туризъм, на която депутатите обсъждат мерките, които да предприеме страната ни за 
ограничаване на заразата с COVID-19 и за преодоляването на последиците от вируса. По информация на министерството 
общо 73-ма са българите, заминали на екскурзия в чужбина по време на епидемията, които трябва да бъдат прибрани 
обратно у нас.  
„Надявам се да няма такива безотговорни хора, които при тази международна криза и при тази ситуация да организират 
екскурзии в чужбина и след това ние да се чудим как да прибираме нашите съграждани обратно в страната“, каза 
Ангелкова. 
Тя увери, че се поддържа непрестанна връзка с всички туроператори в страната. Ангелкова съобщи пред депутатите, че 
все още е много трудно да се правят прогнози за предстоящия летен туристически сезон, както и „дали въобще ще има“ 
такъв. Ръководеното от нея ведомство ще започне и работа по кризисна рекламна стратегия в сферата на туризма. 
 
√ София 106-та по ниски разходи за живот в света 
Най-скъпи са азиатските мегаполиси Осака, Сингапур и Хонконг 
София е 106-тият най-евтин град за живеене в света. Столицата е паднала от 90-та позиция през 2019 г.на 106-та през 
2020 г., показва проучването The Worldwide Cost of Living на The Economist. 
Българската столица е с най-голям спад в класацията. След нея е Казабланка - с 14 позиции за година. Мароканският град 
дели 106-тото място със София. Рим и Дюселдорф са се върнали с 11 позиции назад и делят 43-то място в класацията. 
Оманската столица Маскат е 102-ра, като спадът й в рейтинга е с 10 места. Същите са показателите и за Белград. Главният 
град на Сенегал Дакар и австралийският Пърт също отчитат понижение на рейтинга си за евтин живот с по 10 позиции и в 
общата класация заемат 112-то и 74-то място. 
Най-голямо поскъпване е отчетено в Истанбул, Киев и Бостън, които се нареждат на съответно 96-то, 86-то и 33-то място. 
При тях покачването в позициите е с между 18-24 места нагоре. Заедно с американския град е Москва, но руската 
столица отчита изкачване с 16 позиции. 
Най-скъпи в света са азиатските мегаполиси Осака, Сингапур и Хонконг, които имат индекс 102 над базовия на Ню Йорк, 
който винаги е 100. Сингапур и бившата британска колония, сега обособен район на Китай, запазват втората и третата си 
позиция. Четвърти е Ню Йорк, а пети с индекс 99 е швейцарският град Цюрих. 
Най-евтин с индекс 25 е животът в сирийската столица Дамаск, която и през миналата година е била на същото ниво на 
класацията - 132-ро. След нея по евтиния е Ташкент, столицата на Узбекистан. Главният град на бившата съветска 
средноазиатска република има индекс 35. След нея по евтиния с индекс 34 е друг град от района - бившата столицата на 
Казахстан - Алмати. На 129-то място с еднакъв показател 35 са икономическият център на Пакистан - Карачи и 
аржентинската столица Буенос Айрес. 
 
В. Банкерь 
 
√ Над 19 млн. лв. заделя групата "Стара планина холд" за акционерите си 
Приближаваме се към сезона на общите събрания и към  най-сладкият момент - разпределението на печалбите от 
изминалата година и определянето на размера на дивидентите. 
Ръководството на "Стара планина холд" АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на 
холдинга общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за миналата година под 
формата на дивидент. За "Стара планина холд" АД тази сума е 5 090 041.52 лв. или по 0.2456 лв. на акция. При останалите 
дружества  предложението  за изплащане на дивидент е както следва: за "М+С Хидравлик" АД е 10 252 632.00 лв. (0.26 
лв. на акция), за "Хидравлични елементи и системи" АД - 3 820 687.92 лв. (0.21 лв. на акция) и за "Елхим-Искра" АД - 351 
517.74 лв. (0.014 лв. на акция). До провеждането на общите събрания на акционерите е възможно да бъде направена 
преоценка на предложенията в зависимост от финансовото състояние и перспективите на дружествата, които са 
свързани и с променящата се обстановка на пазарите на всяка от фирмите, повлияна от ефекта от мерките, които 
правителствата предприемат във връзка с Ковид-19. 
Нетната печалба на "Стара планина холд" АД в края на миналата година е в размер на 6.43 млн. лева, съобщиха от 
компанията. Статистиката сочи, че това е най-високата печалба в историята й 
Съветът на директорите на холдинга ще предложи на редовното годишно общо събрание акционерите да продължат 
традицията за разпределяне на част от финансовия резултат за дивидент. Предварителната дата за провеждане на 
редовното годишно общо събрание на акционерите на "Стара планина холд" АД, което ще отчете финансовите резултати 
през 2019-а е 20 май. 
Припомняме, че общите събрания на акционерите на най-големите предприятия от групата на "Стара планина холд" АД 
разпределиха част от своята печалба за 2018 година под формата на паричен дивидент. Общият размер на начислените 
суми, които се очаква да постъпят в касата на компанията майка  АД е в размер на 7.12 млн. лева. 
Общото събрание на акционерите на "Стара планина холд" АД, проведено през май 2019 година разпредели от чистата 
печалба за 2018 г. сума в размер на 5 042 746.60 лева за изплащане на дивиденти, а остатъкът отнесе към 
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неразпределената печалба на дружеството. Размерът на този дивидент е най-голям в историята на дружеството. Общата 
сума на разпределения дивидент за акционерите на "Стара планина холд" АД досега е над 26 млн. лева. Първоначалната 
инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 14.9 пъти, подчертават от компанията. 
"Стара планина холд" АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. То е насочило 
своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия. 
 
Investor.bg 
 
√ МС промени Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
Оценяването и класирането на офертите ще става чрез националната платформа, става ясно от решението на 
кабинета 
Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобщиха от 
пресслужбата на Министерски съвет. 
Корекциите са във връзка с измененията и допълненията в ЗОП, които са в сила от 1 януари 2020 г. Основната част от 
промените са свързани с прилагането на централизираната национална платформа при възлагане на обществените 
поръчки. 
Според ЗОП при използване на платформата основна част от документите, свързани с възлагане на обществени поръчки, 
се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача. В тази връзка в 
правилника са дефинирани сроковете, в които възложителите са задължени да ги публикуват. 
Направени са промени в правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на 
процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Всички действия по оценяването и 
класирането на офертите и проектите, изготвянето на протоколи, доклади и решения и тяхното публикуване и изпращане 
на кандидатите и участниците ще се извършва чрез платформата. Това ще облекчи и значително ще ускори процеса по 
възлагане на обществени поръчки, уточняват от Министерски съвет.  
За улеснение на стопанските субекти са предвидени две изключения от правилото за криптиране на документи за 
участие в процедурите. Първото се отнася до заявленията за включване в квалификационна система и в динамична 
система за покупки, тъй като те са постоянно отворени за участие. Второто изключение е за прилагането на т.нар. 
„обратен ред" при открита процедура и публично състезание - при този ред техническото и ценовото предложение се 
криптират и отварят едновременно. 
Прецизирани са функциите на Агенцията по обществени поръчки в съответствие с последните изменения в ЗОП. 
Измененията засягат съдържанието и поддържането на списъка на стопанските субекти с нарушения, детайлизиране на 
събирането и обобщаването на информация за осъществяване на мониторинг на обществените поръчки и контрола чрез 
случаен избор. За целите на изготвянето и изпращането на доклад до Европейската комисия от мониторинга на 
обществените поръчки в страната е предвидено възложителите и компетентните органи да изпращат на АОП, ежегодно: 
до 1 март, обобщена информация за предходната календарна година, със съдържание съгласно списък, приложение към 
Правилника. Така задължените лица ще имат предварителна яснота за изискваната информация и възможността да я 
събират, обобщават и анализират своевременно. Предвидените изменения в контрола чрез случаен избор не променят 
по същество неговия обхват или начин на извършване. Те са свързани с прилагането на платформата от възложителите и 
в тази връзка - с необходимостта от прецизиране на разпоредбите за достъпа до част от определените за проверка 
документи. 
Приемането на тези промени ще осигури необходимите нормативни предпоставки за използване на централизираната 
платформа и по-нататъшното развитие на процеса по въвеждане на изцяло електронно възлагане на обществените 
поръчки, обясняват от правителствената информационна служба. 
 
√ ЕЦБ обяви след среднощно заседание нова програма за облигации за 750 млрд. евро 
Банката си даде голяма гъвкавост и така може да „купи почти всичко“ по всяко време и в каквато и да е степен, 
казва анализатор 
Кристин Лагард избра доста ясни думи. „Извънредните времена изискват извънредни стъпки“, подчерта президентът  на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) в услугата за кратки съобщения Twitter. 
За тази цел централната банка обяви в четвъртък безпрецедентен спасителен пакет: Тя ще закупи още облигации на 
стойност 750 милиарда евро и ще си даде много свобода на действие, както заявиха банкерите във Франкфурт. Пакетът 
се нарича „Пандемична програма за спешни покупки“ (PEPP) и се планира да се изпълнява до края на 2020 г. или до края 
на кризата с коронавируса. 
„В рамките на нашия мандат сме решени да използваме пълния потенциал на нашите инструменти“, поясни Лагард. ЕЦБ 
е решена така да оформи финансовата среда, че всички области на икономиката да могат да се справят с последиците от 
коронавирусната епидемия, каза тя. „Това важи еднакво за семейства, компании, банки и правителства". 
Едва преди седмица седмица Лагард обяви и допълнителен пакет от 120 млрд. евро, но явно бързо развиващата се 
обстановка и сривовете на пазарите са принудили ЕЦБ да действа по-агресивно. 
Новата програма ще важи за всички активи, които и досега бяха допустими за изкупуване - не само ДЦК, а и 
корпоративни книжа, отговарящи на определен минимален праг на кредитно качество. Разширяват се и класовете 
активи, които могат да бъдат купувани, а също и се занижават леко изискванията към обезпеченията. Благодарение на 
специално разрешение централната банка може да купува и гръцки държавни облигации по PEPP. Досега те бяха 
изключени от текущи покупки на облигации поради слабия си кредитен рейтинг. 
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Запазва се квотният принцип да се изкупува държавен дълг пропорционално на участието на съответната членка на 
еврозоната в капитала на ЕЦБ. Но за разлика от досега, сега се дава повече свобода по отношение на покупките във 
времето. Тези квоти досега се съблюдаваха всеки месец, а сега ще може да се купуват повече конкретни класове активи в 
началото. 
Корпоративните облигации и корпоративните заеми също ще бъдат част от програмата. По този начин ЕЦБ иска да 
улесни начина, по който банките получават пари от ЕЦБ. Лагард била готова да предприеме и допълнителни стъпки. ЕЦБ 
би направила всичко възможно за еврото. „Няма ограничения за това“, каза ръководителят на ЕЦБ. Пазарните 
наблюдатели виждат това като ново издание на обещанието на Марио Драги. Тогавашният ръководител на ЕЦБ също 
беше дал уверения в разгара на еврокризата, че ще направи всичко необходимо, за да спаси общата валута. 
"Фактът, че решенията за паричната политика се вземат в сряда малко преди полунощ, показва колко сериозна е 
ситуацията", казва пред Handelsblatt Торстен Слок, главен икономист в Deutsche Bank в Ню Йорк. „Това никога не се e 
случвало". Слок вярва, че този ход може отлепи пазарите от дъното. 
Заедно с текущата програма за закупуване на облигации ЕЦБ ще има обем на покупките от над 100 милиарда евро всеки 
месец до края на годината. Това е значително повече от 80 милиарда евро, които Драги използва всеки месец в разгара 
на кризата с еврото. Освен това ЕЦБ си даде голяма гъвкавост и по този начин може да „купи почти всичко“ по всяко 
време и в каквато и да е степен, казва Слок. 
Сега отново е ред на правителствата. „Централните банки очевидно са готови да използват всички свои инструменти за 
подкрепа на финансовите пазари. Въпреки това ние все още виждаме необходимост от мерки и фискална политика, за да 
поемем частните кредитни рискове“, предупреждава Ебрахим Рахбари, анализатор на Citigroup. Само тогава 
финансовите пазари могат да бъдат стабилизирани в дългосрочен план. 
В крайна сметка обявяването на мерките даде тласък на фючърсите на широкия щатски индекс S&P 500 при откриването. 
S&P може да стартира в четвъртък на плюс след поредния търговски ден на загуби в сряда. Фючърсите върху Dow Jones 
пък сигнализират за около 300 пункта покачване при следващата сесия, след като вчера той загуби 1300 пункта. 
Въпреки това проблемите в САЩ също се множат: Най-големите американски автомобилни компании General Motors 
(GM), Ford и Fiat Chrysler прекратяват производството си в САЩ, Канада и Мексико. Компаниите са се споразумели за това 
с обединението на автомобилните служители (UAW). Решението се случва, след като служители в компаниите са се 
заразили с коронавируса. 
 
Мениджър 
 
√ Шести ден на извънредно положение в България, мерките стават още по-драстични  
Шести ден на извънредното положение в България за ограничаване на разпространението на коронавируса! В страната 
се въвеждат все по-драстични мерки – в някои градове беше определен вечерен час, други затвориха откритите пазари, 
трети намалиха броя на автобусите на градския транспорт. На повечето места социалният патронаж помага с покупките 
на стоки от първа необходимост за възрастните хора, които няма на кого друг да разчитат. Дезинфекция тече навсякъде – 
по гарите, общините, териториалните офиси на държавните институции, детските и спортни площадки, а вече се чу апел 
и към гражданите, които да направят дезинфекция на общите части на блоковете, в които живеят, в това число входните 
врати и асансьорите. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити 
обществени места. 
Новите ограничения и разпоредби по места    
Банско - От снощи градът е под пълна карантина, входовете и изходите са затворени от полицейски патрули, които 
пропускат само хора с постоянно местожителство и товарни автомобили за снабдяване със стоки от първа необходимост. 
Разрешено само по един човек от семейство да излиза извън дома за пазаруване и други неотложни нужди. Не се 
допуска излизането на деца от домовете, а хората, които излизат да пазаруват, трябва да са с предпазни средства. 
Доставката на храни, медикаменти и стоки от първа необходимост ще става само през контролно пропускателния пункт в 
посока Разлог под контрола на представители на Регионалната здравна инспекция и Българската агенция за безопасност 
на храните. От кризисния щаб съдействат за доставка на предпазни средства в аптечната мрежа. 
В много от хранителните магазини, аптеките, бензиностанциите и банките, персоналът е от съседни на Банско населени 
места и това създава проблем за работата на обектите. Ето защо от кризисния щаб апелират собствениците да назначат 
временно на работа местни хора или да променят работното време, така че да не се стига до затваряне на обектите. От 
там отправят призив и към наемодателите да не гонят от квартирите досегашните си наематели, които не могат да 
напуснат Банско. 
Открити са горещи телефонни линии само за хуманитарни въпроси /0896805125, 0894358250, 0899123739, 0893637010/. 
Хората с медицински проблеми могат да се обръщат към личните си лекари, а при спешни случаи на телефон 112. 
Създадена е и организация за грижа за животните във фермите. КПП на трите изхода на Банско - към Разлог, Добринище 
и Баня са изнесени на такова разстояние, така че животновъдите да могат да стигат до фермите си. Тяхното движение е 
при специален режим, контролиран от органите на МВР.  
Петрич - От днес до второ нареждане „Синята зона“ в община Петрич няма да работи. Заповедта е на кметът Димитър 
Бръчков и е във връзка с усложнената епидемиологична обстановка у нас.  
Белица - Кметът на община Белица Радослав Ревански въвежда вечерен час и карантина за всички жители от общината, 
работили в курорта Банско. Общинският кризисен щаб в Белица реши всички, които са били в Банско до 13 март да 
останат по домовете си под карантина 14 дни. Въведеният вечерен час е за всички жители и пребиваващи на територията 
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на общината. Хората не могат да напускат домовете си след 20 часа вечерта до 6.00 сутринта на следващия ден. 
Кметската заповед е в сила от днес.   
Кюстендил - С повече от 60% се редуцират линиите на обществения транспорт в Кюстендил. От 173 курса, извършвани 
дневно в общината, остават 68 курса. Повече от 60% от междуградските курсове ще бъдат преустановени заради 
намаляването на потока от хора. Всички населени места продължават да имат връзка, с изключение на Горна Брестница, 
Церовица и Бобешино.  
Пловдив - ОП „Общински пазари“ въведе строги мерки за превенция във връзка с обявената в страната извънредна 
ситуация заради коронавируса. От понеделник всички търговци, осъществяващи дейности на пазарите, са задължени да 
носят лични предпазни средства, както и да поддържат хигиена на наетото съоръжение. Разпоредено е на търговците да 
не допускат докосване на стоката от гражданите. Всички са задължени да изискват и спазват необходимата дистанция. 
Подлезите, стопанисвани от предприятието, ежедневно се дезинфикцират от определни със заповед на директора 
служители. 
Пазарджик - Строги санитарни мерки се спазват в супермаркетите в Пазарджик. На входа на всеки от големите магазини 
има дезинфектант за ръце, като клиентите са задължени да го използват. Служител на магазина дезинфектира 
пазарските колички. В търговските обекти за хранителни стоки се допускат по ограничен брой хора, като на касите се 
спазва задължителна дистанция от 1,5 метра. В магазините за кафе, алкохол и цигари се допуска само по един клиент. 
Всички продавачи в търговските обекти работят с предпазни маски и ръкавици. Голяма част от гражданите се движат по 
улиците и в обществените сгради с маски. Строг пропускателен режим е наложен и в лечебните заведения и 
стоматологичната поликлиника. 
Със заповед на кмета на Пазарджик Тодор Попов от днес се преустановява работата на градския пазар в Пазарджик и 
продажбата на всички нехранителни и промишлени стоки, с изключение на хранителни продукти. На щандовете на 
пазара ще могат да се предлагат само плодове, зеленчуци и ядки. Новите мерки са част от заповедта на кмета на 
Общината, с която се забранява провеждането и на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито. 
МБАЛ - Пазарджик създаде специална организация за обслужване на пациентите от ТЕЛК (Първи и Втори състав), във 
връзка с обявеното извънредно положение в страната. Със своя заповед изпълнителният директор на лечебното 
заведение д-р Красимир Темнилов разпорежда в сградата на Трудово експертната лекарска комисия да се спазва режим 
на контролиран достъп, за да няма струпване на хора в затворени пространства, както и пред нея. Пациентите ще се 
освидетелстват и/или преосвидетелстват по документи. Пациентите, които са получили съобщения за явяване на 
определена дата в периода на извънредното положение, не следва да се явяват. Те ще получат ново съобщение за нова 
дата за освидетелстването им. Тези болни, които вече са подготвили своите документи и желаят може да ги представят в 
ТЕЛК.  
Кърджали - Със заповед на кмета на Кърджали Хасан Азис се преустановява достъпът на туристи до археологическия 
комплекс „Перперикон“, спират работа туристическите информационни центрове, Регионална библиотека „Никола Й. 
Вапцаров“ и останалите библиотеки на територията на общината, както и спортния комплекс „Арпезос“, спортните зали и 
плувните басейни. От днес врати затваря и Млечната кухня към Домашния социален патронаж. Препоръчва се на 
домоуправителите на жилищните блокове да организират ежедневно почистване и дезинфекция на общите части на 
блоковете, както и да спазват режима за вписване на новопристигнали и новонастанени лица в домовите книги. Не се 
допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места. 
Стара Загора - От утре влиза в сила ново разписание за автобусите, които тръгват от автогара Стара Загора. Пътниците 
през последните дни са намалели почти пет пъти и вече са около 300- 400 на ден, уточни Румяна Чергеланова, началник 
на Автогара Стара Загора. Близо 80 на сто от курсовете са спрени от превозвачите. Редуцирани са автобусите във всички 
големи направления. Към населените места в региона е осигурен транспорт. В Автогарата се прави постоянна 
дезинфекция, а маски за служителите са осигурени от общината. Информацията за променените курсове на автобусните 
превози се актуализира ежечасно и може да бъде видяна на сайта на автогарата. 
Заради извънредните марки за ограничаване разпространението на COVID 19 Община Стара Загора въвежда промени и 
при записването на новопостъпили деца в общинските детски градини. На 26 март на сайта на общината ще бъдат 
обявени резултатите от класирането на децата, родени през 2014, 2015, 2016 и 2017 година. Записването трябва да стане 
по телефон или на имейла на детската градина от 27 март до 10 април включително. Децата, родени през 2017 г. и 
приети в първа група, постъпват в детската градина от септември, сега родителите могат само да потвърдят записването. 
Децата, които не са приети през месец март, участват в следващото, което ще бъде на 11 юни 2020 г.   
Нова Загора - Вечерен час и допълнителни мерки за биосигурност са въведени в Нова Загора. Вечерният час е от 19.00 
часа и важи за малолетни и непълнолетни лица без придружител. Освен това, с оглед неспазване на ограниченията на 
струпване и движение на големи групи от хора, се въвежда пропускателен режим на живущите в ромския кв. „Шести“. 
Контролът е възложен на РУ на МВР. Разпоредено е и таксиметровите шофьори да са с лични предпазни средства и да 
дезинфекцират автомобилите след всеки пътник. В града също се предприема дезинфекция на улиците. Разпоредено е 
на всички домоуправители да предприемат действия за организиране на засилена дезинфекция на общите части на 
сградите.  
Ямбол - Платената „Синя зона“ за паркиране в центъра на Ямбол се отменя до 29 март. Целта е да се осигурят условия за 
по-голяма социална дистанция на гражданите и по-малко хора да ползват градския транспорт, като част от мерките за 
овладяване на разпространението на коронавирус. Община Ямбол си запазва правото да налага санкции на съответните 
граждани, които злоупотребяват и оставят автомобилите си денонощно в обхвата на „Синята зона“, с изключение на 
автомобилите със служебен абонамент. Репатриращият автомобил ще продължи да работи.  
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Сливен - Община Сливен разкрива горещи телефони за медицинска консултация, както и с психолог по въпроси, 
свързани с коронавируса. Във вторник бяха обявени два телефона за оказване на психологическа подкрепа. Всеки ден от 
8.00 до 13.00 часа психолог Йовелина Балабанова ще бъде на разположение на телефон 0879 83 83 11, а от 13.00 до 17.00 
часа – психолог Марияна Бакалска – на телефон 0878 64 09 29. От днес и на номер 0888 180 444 през целия ден отговаря 
Ралица Пенкова – психолог. За медицинска консултация и мерките за самозащита от заразата може да позвъните на 
обявените телефони и нашите консултанти, всеки ден от понеделник до петък: от 08.00 до 10.00 часа - 0888145887 - 
Марияна Гочева; от 10.00 до 12.00 часа - 0889015705 - Жана Димитрова; от 12.00 до 14.00 часа – 0895552621 - Керанка 
Колева; от 14.00 до 16.00 часа – 0884691748 - Соня Янева; от 16.00 до 18.00 часа – 0898411431 - Мария Неделчева.  
Велико Търново - С близо един тон дезинфектант за един ден са обработени около 50 километра от улиците във Велико 
Търново. Третирането се извършва от служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на 
населението" по график и продължава и днес. Обхванати ще бъдат всички квартали и райони на града. Обработката на 
улиците ще бъде системна. Продължава и ежедневното третиране на градските автобуси по два пъти - през деня на 
крайни спирки, а вечер - в гаражите на двете превозвачески фирми. Всяка сутрин ОП „Зелени системи“ дезинфекцира 
спирките на градския транспорт, заедно с обществени пространства.  
Плевен - От днес община Плевен поетапно въвежда карантина за детските и спортните площадки. Съоръженията, които 
са разположени на 81 места в централната част, в кварталите и в парковите зони на областния град, ще бъдат обградени 
със сигнални ограничителни ленти, придружени от надпис „Влизането забранено! Карантина!“. Отправен е апел към 
гражданите на Плевен да спазват предприетата мярка за ограничаване разпространението на коронавируса. Контролът е 
възложен на служителите на отдел „Инспекторат“ при Община Плевен. Въведена е забрана за използване на маси на 
открито. За гишетата, на които се извършват плащания на задължения към бюджета и на битови сметки, се въвежда 
пропускателен режим, осигуряващ 1,5-2 метра дистанция между клиентите. Контролът ще осъществяват общинската 
дирекция „Обществен ред и сигурност“ и кметовете на населените места.  
Монтана - Община Монтана започна дезинфекция на центъра на града. Служители на общинската фирма „Чистота“ вече 
са дезинфекцирали централния площад „Жеравица“, а общинския пазар се дезинфекцира ежедневно. Пазарът не е 
затворен, но са въведени специални правила за пазаруване, при които отделните купувачи трябва да са на разстояние 2 
метра един от друг. Със заповед на кмета на Монтана Златко Живков е затворен автопазарът в Монтана, на който по 
традиция се събират множество хора. Затворени са детските и спортните площадки. 
Левски - Община Левски прекрати изпълнението на автобусните маршрутни разписания, обслужващи гражданите, на 
територията си. Това се налага заради въведеното извънредно положение в страната и възникналата кризисна 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. Причина за предприетата мярка е и изключително 
намалелият брой пътници, загубите, които търпи превозвачът, и опасността за здравето на автобусните шофьори и 
пътници. Пътуването на автобусите ще се поднови при отпадане на извънредното положение и нормализиране на 
епидемичната обстановка в страната, се посочва в съобщението.  
Варна - Екипи на общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация - Варна” извършват обработки с 
дезинфекционни препарати на спортните и детски площадки на територията на Варна. Успоредно с това екипи на 
общинското дружество отработват постъпили сигнали от граждани, извършват се дезинфекции на подлези, както и на 
районите в и около жп гарата и автогарата.  
Курортен комплекс „Албена“ - В черноморския комплекс "Албена" не се допускат външни хора, а служителите на 
туристическата компания работят дистанционно от домовете си, съобщават от ваканционното селище. Курортът е 
преустановил дейността си до 13 април, спазвайки стриктно заповедите на министъра на здравеопазването за 
ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция. 
 
√ Законът за извънредното положение приет на първо четене. БСП се въздържаха  
Депутатите одобриха на първо четене Закона за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на 
парламента от 13 март. Ограниченията, целящи предпазване на населението и преодоляване на последиците от заразата 
с COVID-19, поучиха подкрепата на 129 народни представители, 70 гласуваха с "въздържал се" - най-вече от БСП.  
Със законопроекта се въвеждат 9 противоепидемични мерки:  
1. Забраняват се посещения на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо 
обслужване, питейни заведения, кафенета, сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на 
банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторантите и заведенията за бързо 
обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Неупоменатите 
дейности продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. 
2. Забраняват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия, забраняват се посещенията на децата в детските 
ясли и детските градини, както и всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на 
предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, 
независимо от правно-организационната им форма. 
3. Сред предложените мерки са и българските граждани, планиращи пътувания извън страната, задължително да 
сключват медицински застраховки. 
4. Предлага се всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да 
въведат дистанционна форма на работа за служителите си, установяване на непълно работно време, ползване на платен 
или неплатен годишен отпуск. Промените в трудовото законодателство включват още възможност работодателят да има 
право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на такъв, 
който не е придобил 8 месеца трудов стаж. Ако бременна, кърмачка, самотен родител, служител с 50 и повече процента 
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неработоспособност или друг защитен по Кодекса на труда, сам поиска да излезе в отпуск при извънредно положение, 
работодателят е длъжен да го разреши. Промените в Кодекса за социално осигуряване обезпечават възможността за 
упражняване на осигурителни права и гарантират правото на парични обезщетения, помощи и пенсии на гражданите. 
5. Законът предвижда до прекратяването на извънредното положение всички процесуални срокове по висящите 
съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства да спират да текат. Изключение ще правят тези по 
наказателните производства. 
6. Спира се налагането на запори на банкови сметки на физически лица, на запори върху трудови възнаграждения и 
пенсии, както и извършването на описи на движими и недвижими вещи, собственост на граждани. 
7. Прекратяват се всички обявени процедури по публична продан и въвод във владение при държавните и частните 
съдебни изпълнители. Регламентира се, че след прекратяване на извънредното положение тези производства ще се 
образуват и обявяват отново. 
8. Ограничават се и нотариалните удостоверявания, като ще бъдат разрешени само спешните и неотложни заверки, а 
Нотариалната камара ще следва да осигури поне един дежурен нотариус за съответния район при спазване на 
санитарно-хигиенните изисквания. 
9. Със законопроекта се предвиждат промени и в Наказателния кодекс за лекарите, които не окажат помощ на болен по 
време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи. Те ще се наказват с пробация 
до една година или с глоба от 300 до 1000 лева. Предлага се инкриминиране на предаването на невярна информация за 
разпространението на заразителна болест.  
„Ще търсим консенсус, сила и гаранции за правителството, Важно е да загърбим политическите несъгласия“, призова от 
трибуната председателят на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова преди гласуването. 
„В този закон има добри предложения като социалната изолация и ограничаване на масовите прояви. Има обаче и 
неприемливи текстове. Затова ще гласуваме въздържали се на първо четене“, заяви преди гласуването председателят на 
БСП Корнелия Нинова. 
„Философията на закона е спасявай се поединично, работниците излизат в платена отпуска, а работодателите плащат. А 
мерките, че държавата трябва да поеме нещата - не са разписани в този закон“, коментира Крум Зарков от БСП. 
„Очакванията към този закон са да реши всички проблеми, но това няма как да се случи, процесите са динамични, това е 
рамков законопроект“, каза Хасан Адемов от ДПС. 
„Ще подкрепим този законопроект, той ще трябва да претърпи сериозни промени“, заяви Валери Симеонов от 
Обединени патриоти. Симеонов поиска още църквата да вземе мерки срещу вируса и причастията да не се дават с една 
лъжичка на всички миряни в храма. 
От „Атака пък предложиха да не се плащат лихви по кредити.  
Да няма наказания за медиците, които откажат лечение при епидемия. За това настоя шефката на групата на ГЕРБ и на 
здравната комисия Даниела Дариткова в изказването си по време на дебатите по закона за извънредното положение. В 
първоначално внесения вариант бе предвидена година пробация или глоба от 300 хиляди лева за медици, които откажат 
помощ на болни по време на епидемия, без да имат основание за това. Този текст обаче не се подкрепя и от депутатите 
от здравната комисия, както и от другите групи. 
Ще бъде прецизиран също текстът, който забранява командировки и обучения в чужбина, обяви от трибуната 
правосъдният министър Данаил Кирилов. „Имаме дипломатически служители, които няма как да не извършват работата 
си в чужбина“, каза министър Кирилов. Законът ще засегне и шофьорите на тирове, които доставят стоки в цяла Европа.  
Предложенията за корекция в мерките депутатите ще могат да правят до 18.00 часа днес, а окончателният вариант на 
текстовете ще бъде гласуван в петък.  
 
√ Северна Македония обяви извънредно положение. Отменя парламентарните избори  
Президентът на Северна Македония Стево Пендаровски обяви извънредно положение заради разпространението на 
новия коронавирус за срок от 30 дни, съобщи информационният сайт Пресс 24. В условията на извънредно положение 
парламентарните избори, които бяха насрочени на 12 април, няма да се състоят, съобщи президентът. 
Пендаровски изрично уточни, че преди изтичането на срока правителството трябва да представи доклад за ефекта от 
въведените мерки и да даде евентуално предложение за продължаване на извънредното положение с още 30 дни, 
предаде БТА. 
"Фактът, че за пръв път от обявяването на нашата независимост въвеждаме извънредно положение, показва колко 
сериозна е ситуацията и колко голям е рискът за всички нас. От днес изпълнителната власт ще има разширени 
правомощия и ще може да използва ресурсите на държавата, и държавни, и частни, за да можем по-добре да се справим 
с епидемията", каза Пендаровски, като добави, че предстоят тежки дни. 
Кабинетът ще продължи да действа като служебно правителство, за да може и опозицията да участва в решенията му. 
До момента в Северна Македония са регистрирани 35 заразени с новия коронавирус, допълва Ройтерс. 
 
√ Индустриалното производство и секторите на финансите и услугите най-засегнати от пандемията  
Акциите на компании в сектора на промишлените стоки, финансите и услугите са най-засегнати, поради продължаващата 
пандемия на коронавирус (COVID-19). Данни на Learnbonds, показват, че средните спадове в тези сектори през 
последната седмица, последния един месец и последните три месеца са съответно -16.6%, -31.6% и -28.1%. 
Ефективността на борсата в повечето сектори също беше силно засегната от вируса COVID-19. През последните седем дни 
спадът в производителността на промишлените (индустриалните) стоки възлиза на -19.6%, следвана от финансовата 
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индустрия със спад от -15,7%. Сферата на услугите е отчела спадове от -14,6%. Секторът на основните, базови стоки е най-
засегнат с 20-процентов спад за последната седмица. 
За последния месец секторите на индустриалните стоки, финансите и услугите са отчели спадове от съответно -34.6%, -
32.1% и -26.8%. За последното тримесечие индустриалните стоки са най-засегнати със спад от - 32,0%, последвани от 
финанси с -29,9% и услугите със спад от -22,4%. 
 

 
 

Снимка: Learnbonds 
 
Цените на акциите в здравеопазването се подобряват 
Секторът на здравеопазването се подобрява след избухването на коронавирус в Ухан, Китай. През последния месец, 
когато коронавирусът се разпростаняваше в държави, различни от Китай, най-малко засегнат остана здравния сектор със 
спад от -19,3%. 
През този период за първи път вирусът е докладван в Европа и Северна Америка. В момента честотата на заразата е 
спаднала драстично в Китай, докато Европа и САЩ се борят за ограничаване на разпространението. 
Влиянието на COVID-19 върху пазарната капитализация 
Тъй като акциите на компании от различни сектори продължават да се влияят от коронавируса, съществува вероятност за 
пазарна капитализация на тези сектори. 
В момента финансовият сектор има една от най-високите пазарни стойности от 7,31 трилиона долара. Този сектор 
включва широк спектър от дейности, включително банки, инвестиционни дружества и застрахователни компании. 
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Секторът на услугите има пазарна капитализация от 6,16 трилиона долара. Тази индустрия включва предоставянето на 
услуги както на бизнеса, така и на крайните потребители. Секторът на промишлените стоки има стойност от 1,90 
трилиона долара. Тази категория от акции включва компании, които произвеждат капиталови стоки, използвани в 
строителството и производството. 
С подобряването на цените на акциите в сектора на здравеопазването, настоящата пазарна капитализация също може да 
се подобри. В момента секторът се оценява на $4,9 трилиона. 
Няма съмнение, че ситуацията с COVID-19 се отразява негативно на глобалната икономическа картина. Оценката на 
въздействието е предизвикателство, тъй като в исторически план глобалната икономика не е била в такава ситуация през 
последните десетилетия. 
 
√ Европейските фондови борси отново потънаха  
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха понижения в ранната търговия в сряда, след като 
страховете от бързото разпространение на коронавируса засенчиха приетите фискални мерки за подкрепа на бизнеса, 
пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 10,13 пункта, или 3,48%, до 280,94 пункта, оставайки близо до най-
ниското си ниво от 7 г. насам. Немският DAX изтри 391,77 пункта от стойността си, или 4,38%, достигайки ниво от 8 547,33 
пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 238,35 пункта, или 4,5%, до 5 056,55 пункта. 
Френският измерител CAC 40 отчете спад от 152,94 пункта, или 3,83%, до 3 838,84 пункта 
Акциите на Airbus се сринаха с 12,16% до най-ниското си ниво от 2016 г., като за това тримесечие компанията е изгубила 
близо 60% от стойността си. Книжата производителите на автомобилни MTU Aero Engines и Rolls Royce поевтиняха с 
14,73% и 14,25% 
„В момента преобладаващото притеснение е, че прекратяването на дейността на почти всички предприятия ще доведе 
до рецесия“, коментира Майкъл Джеймс, управляващ директор на търговията с акции в Wedbush Securities 
„Нагласите на пазарите са доминирани от тези страхове и те засенчват всичко останало“. 
Европейските акции са изгубили повече от 30% от стойността си от средата на февруари, когато достигнаха рекордни 
върхове, след като много страни в ЕС затвориха границите си в опит да ограничат разпространението на коронавируса. 
Италианският премиер Джузепе Конте заяви вчера, че вирусът предизвиква „социо-икономическо цунами“, което няма 
да подмине нито една държава. 
Акциите на британската IT компания Micro Focus International поевтиняха с 1,438%, след като тя обяви, че няма да 
изплаща дивидент като част от своя план за борба с икономическите последици от пандемията. 
Ръст в САЩ 
Водещите индекси на Уолстрийт регистрираха ръст в търговската сесия във вторник, след като в понеделник отчетоха 
най-лошото си представяне от 1987 г. насам, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 1 048,86 пункта, или 5,2%, до 21 237,38 пункта, след като в ранните часове 
на сесията падна под 20 000 пункта за първи път от февруари 2017 г. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 
напредна с 143,06 пункта, или 6%, до 2 529,19 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст 
430,19 пункта, или 6,23%, до 7 334,78 пункта. 
Положителната нагласа на пазарите дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че подготвя пакет от 
фискални стимули на стойност над 1 трилион долара, включващ и директни плащания за американските граждани. 
Малко по-рано финансовият министър Стивън Манъчин заяви пред репортери, че правителството обмисля да започне 
директно да праща чекове на американските граждани в рамките на следващите две седмици. „Сега американците имат 
нужда от кеш“, каза той. 
Мнучин поясни, че корпорациите ще могат да получават отсрочки по плащането на данъци до 10 млн. щатски долара, 
докато за физическите лица тази сума ще бъде до 1 млн. долара. 
На този фон доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се върна над прага от 1%. 
Федералният резерв също така обяви, че ще помогне на закъсалите компании с краткосрочно финансиране. 
Акциите на Amazon скочиха с 7,03%, след като анализатор от Bank of America заяви, че онлайн търговецът на дребно ще 
спечели от пренасочването на потребителската активност към поръчките от дома. Книжата на Netflix поскъпнаха с 7%, а 
тези на Appleс 4,40%. 
Междувременно биотехнологичният гигант Regeneron обяви, че има за цел да започне тестове върху хора за лекарство 
срещу COVID-19 в началото на лятото. Акциите на компанията поскъпнаха с 11,54%. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите азиатски фондови пазари записаха нов спад в сряда, след като на бързото 
разпространение на коронавируса по света влоши инвеститорските нагласи. , пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 284,98 пункта, или 1,68%, до 16 726,55 пункта. През 
февруари японският износ се е понижил с 1% на годишна база, като икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад 
от 4,3%. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite отчете спад от 50,88 пункта, или 1,83%, до 2 728,76 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite изтри 26,49 пункта от стойността си, или 1,55%, завършвайки сесията при ниво от 1 678,25 
пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 971,91 пункта, или 4,18%, до 22 291,82 пункта. 
Южнокорейският измерител Kospi се понижи с 81,24 пункта, или 4,86%, до 1 591,2 пункта. В Австралия ASX 200 отчете 
спад от 340,2 пункта, или 6,43%, до 4 953,2 пункта. 
Пазарите не бяха успокоени от обявеният от Тръмп пакет от фискални стимули на стойност над 1 трлн. долара. 
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„Хвърляйте пари за това и за онова, забравете за дълга, забравете за дефицитите, никой няма да ви държи отговорни за 
спазването на някакъв нелеп показател като целеви дефицит от 3%“, коментира Роб Карнел, главен икономист на ING в 
Сингапур. 
„Страните в момента са изправени пред загуба на голяма част от икономическата си продукция, ако не предприемат 
мерки. Може да излезете от кризата с по-малък дълг, но неговото съотношение спрямо брутния вътрешен продукт ще 
бъде повишено значително, тъй като БВП-то може да се свие наполовина. Така че, правилното нещо, което може да 
направите, е да харчите много пари“, добавя той. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 2,23 пункта, или 0,53%, до 420,17 пункта. BGBX40 се понижи с 0,17 пункта, или 0,19%, до 88,05 пункта. BGTR30 
изтри 0,17 пункта от стойността си, или 0,04%, достигайки ниво от 425,06 пункта. BGREIT се понижи с 1,63 пункта, или 
1,28%, до 125,75 пункта. 
 
БНТ 
 
√ Над 35% ръст на онлайн плащанията на местни данъци и такси в София 
Столичани все повече ползват възможностите за онлайн плащане на местни данъци и такси, както и електронните услуги 
на Столична община. 
С над 37% повече местни данъци и такси са платени онлайн или през финансови посредници от 1 януари до средата на 
март т.г., в сравнение със същия период на миналата година. С около 35% се е увеличило и ползването на електронните 
услуги, предоставяни от дирекция "Общински приходи" на СО. 
В условията на извънредно положение, най-добре е гражданите да използват всяка възможност за безконтактно 
обслужване, която се предоставя от общинската администрация.    
Електронният адрес, на който софиянци могат да извършват проверки и плащания на местни данъци и такси е: 
https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.js  
За да ползвате тази електронна услуга ви е необходимо да сте си издали един от изброените кодове: 
· ПИН – код, издаден от отделите „Общински приходи“ на Столична община, 
· ПИК – код, издаден от НАП 
· валиден електронен подпис (само за физически лица). 
 
√ Няма поскъпване на основните хранителни продукти у нас  
Въпреки повишеното търсене не се забелязва поскъпване на основните хранителни продукти за периода от 4.3.2020 до 
17.3.2020 година по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. 
Най-сериозно се е повишила цената на каймата - от 5,63 до 6,51 лева за килограм. 
Свинското месо е поскъпнало с около 40 стотинки за килограм. 
Брашното дори поевтинява с три стотинки за килограм. 
През последните две седмици няма особено повишаване на цените на едро на плодовете и зеленчуците  в България. 
Съгласно данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища за периода 4-17.3.2020 единственият продукт 
със сериозно поскъпване са лимоните. 
Цената на лимоните за килограм се е повишава с около 20% от 2,06 лева на 2,58 лева. 
Вносният червен пипер е поскъпнал с 20 стотинки до 3,74 лева за килограм. 
Продължават тежките дни на капиталовите пазари. 
Основният индекс на борсата във Франкфурт DAX днес загуби около 4% от стойността си. 
FTSE100 в Лондон регистрира загуба с повече от 3%.   
Търговията на най-важния капиталов пазар в света в Ню Йорк беше преустановен за 4-ти път през последните 5 сесии, 
след като основният индекс ДауДжонс регистрира загуби от 8%, а S&P500 7%. 
И петролът регистрира понижение на цената с 10%, като сортът Брент се търгува на цена от 26 долара. 
 
√ Общинска фирма в Стара Загора започва производство на предпазни маски 
На фона на все повечето случаи на заразени с COVID-19 - все по-малко маски могат да бъдат открити на пазара. Затова 
шивачки от старозагорска общинска фирма промениха производството си и започнаха масово производство на 
предпазни маски за многократна употреба. В предприятието, което е със социална насоченост, работят хора с 
увреждания. 
Ако до досега в старозагорското дружество са шили конфекция, днес изработват предпазни маски. Още от 9 март е 
създадена организация за промяна в производствения процес с цел задоволяване на нуждите на предприятията в 
региона от лични предпазни средства. Направени са специални кройки, а машините пренастроени. Около 30 жени 
работят без почивка, за да задоволят търсенето. 
Таня Славова - управител на общинска фирма: Обстановката е такава, която налагаше производството на маски, поради 
изчерпването в магазинната мрежа. Започнахме още миналата седмица след обаждане от община Стара Загора по 
изисквания, които лекарите на щаба са казали. Едносменен ни е режимът все още, засега сме що-годе в пълен състав и 
правим каквото можем и е по силите ни. 
Маските се изработват от петслоен тензух, 100% памук, такова е било изискването при възлагане на задачата от община 
Стара Загора. Това са някогашните предпазни средства, ползвани в лечебните заведения. 

https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.js
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Фирмата е в състояние да произведе около 2000 бройки за 8 часа. 
Таня Славова - управител на общинска фирма: Поръчките са ни от различни предприятия в Стара Загора, учреждения 
,институции.Успяваме колкото може да даваме и на гражданите, които идват тук, но общо взето търсенето е много 
голямо, но е ограничен самият процес на производство. 
В предприятието са взети всички мерки за опазване здравето на работничките 
Таня Славова - управител на общинска фирма: Всеки си работи с маска,заключихме общо взето предприятието.Вече не 
допускаме външни хора,дезинфикцираме врати, подове. 
В зависимост от цената на влаганите материали една маска струва около един лев и 60 стотинки. От общинското 
дружество казват, че тя може да се повиши, защото цената на тензуха се е увеличила за броени дни с около 20 процента 
и количествата на склад намаляват. 
 
В. Капитал 
 
√ Какви мерки се взимат в енергийните дружества, за да е сигурно производството на ток  
АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2", ЕСО и др. държавни фирми не могат да спрат работа заради епидемията 
За разлика от много други предприятия електрическите централи не могат да спрат дейността си заради коронавируса, 
тъй като това може да доведе до прекъсвания в електрозахранването и да създаде още по-голяма криза от сегашната. В 
същото време в АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2", Електроенергийният системен оператор и др. работят хиляди 
хора, които най-често ползват общ превоз и опасността от разпространение на заразата е голяма. Ситуацията се 
усложнява и от факта, че ако се наложи карантина на служителите, те не могат да бъдат заменени лесно, тъй като 
дейността е специфична и на пазара няма подготвени кадри.  
Точно затова "Капитал" потърси информация от Българския енергиен холдинг (БЕХ) и дъщерните му дружества за 
мерките, които се вземат в момента. Генерално от БЕХ казват, че навсякъде се прилагат най-високите стандарти за лична 
хигиена, осигурени са предпазни средства като маски и ръкавици и са предприети действия за ограничаване на 
струпванията на хора. 
АЕЦ "Козлодуй"  
"В ядрената централа се предприемат всички необходими мерки с цел да се запази здравето на работещите и да се 
осигури надеждната експлоатация на ядрените енергоблокове", заявиха в писмен отговор от дружеството.  
Допускането до работните места се извършва след контрол на телесната температура. За ограничаване на контактите 
между работещите са променени границите на работното време на различните категории персонал. С цел присъствие на 
по-малко служители на площадката е създадена и организация за поетапно ползване на платен отпуск, без това да влияе 
на производствения процес и осигуряването на безопасността. Също така е прекратено използването на автобусен 
транспорт до АЕЦ "Козлодуй".  
От централата казват още, че не се допуска струпване на хора в помещенията и е осигурена възможност за предоставяне 
на пакетирана храна, преминала термична обработка. Ограничено е използването и на асансьори.  
"По всички канали за комуникация служителите на атомната централа непрекъснато се информират за всички 
предприети действия и за въведените ограничения. Предвид значителната динамика, с която се развива ситуацията, 
списъкът с мерки в АЕЦ "Козлодуй" постоянно се актуализира", пише още в отговора.  
Общинската администрация в Козлодуй въведе вечерен час - от 22 ч. до 6 ч., жителите и гостите на населените места от 
общината не могат да напускат имотите си, съответно местата, в които са настанени. Изключение са работещите на смени 
и нуждаещите се от спешна медицинска помощ, се посочва в заповед на кмета Маринела Николова.  
ТЕЦ "Марица-изток 2"  
"Набелязани са и се изпълняват серия от превантивни мероприятия, непрекъснато се следи информацията за развитието 
на ситуацията в страната, като при необходимост ще се наложат допълнителни мерки", казват от държавната въглищна 
централа.  
На работниците и служителите се предоставят лични предпазни средства. Извършва се непрекъсната дезинфекция на 
автобусите, с които се извозват работещите. Постоянна дезинфекция се осъществява и на цялата територия на 
централата - както на откритите площи, така и на всички затворени помещения. На всички служители се провеждат 
периодични инструктажи за мерките, които трябва да се вземат за превенция от разпространение на заразата. Осигурени 
са дезинфектанти за ръце на всички санитарни помещения на територията на дружеството.  
"Затворени са кафенетата, разположени в централата. Забранено е храненето в стола - храна се предоставя на 
работещите в кутии за еднократна употреба. Тя се получава, като се организира подредба на хората на отстояние 
минимум 1.5 метра един от друг", обясняват от ТЕЦ-а и посочват, че с цел ограничаване на контактите между 
служителите тези, чиито работни задължения допускат отлагане, ползват отпуск.  
Ако служител получи симптоми на Covid-19 на работното си място, е предвидено той да потърси медицинска помощ в 
здравната служба, намираща се в самата ТЕЦ "Марица-изток 2".  
"Мини Марица-изток"  
Още на 17 март най-голямата въгледобивна компания в България спря дейността по откривката на рудниците си. Тази 
мярка ще продължи до 31 март, но може да бъде удължена. Засега се осъществява добив само от разкритите участъци, 
като оценките сочат, че се разполага с 85 млн. т. въглища, така че проблем с обезпечаването дейността на централите 
няма да има. Голяма част от персонала, който общо е над 7500, е пуснат в отпуск. 
 
Cross.bg 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 
- Законът за извънредното положение - министър Данаил Кирилов;  
- Думата на опозицията - проф. Георги Михайлов от БСП;  
- Банско под карантина - на живо: как живеят хората в града;  
- В Пловдив: защо вторият най-голям град няма лаборатория за изследване на COVID-19?;  
- Как се познават симптомите на коронавируса и кога да потърсим лекар - гост д-р София Ангелова  
Нова телевизия „Здравей, България"  
- Банско под карантина. Как тече животът в затворения град?; 
- И още. Блокирани хора от други градове не могат да си тръгнат от курорта, но и няма къде да отидат. Разкази от първо 
лице.  
- Какво е състоянието на пребития журналист Слави Ангелов и има ли вече заподозрени? 
- За паниката, самотата, изолацията и депресията при карантината и пандемията. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 19 март 
София. 
- От 8.00 ч. във ВМА ще се проведе редовният брифинг на Националния оперативен щаб срещу коронавируса. 
- КЕВР ще проведе заседание. 
- От 09.00 до 21.00 часа ще бъде прекъснато водоподаването на клиентите на „Софийска вода", живеещи в района на: 
бул. „Сливница" от ул. "Константин Стоилов" до ул. „Георги Сава Раковски"; ул. „Дунав" от ул. „Панагюрище" до бул. 
„Сливница". 
- От 13.00 ч. в зала 134 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" Комисията по Правни въпроси ще проведе 
заседание. 
- От 17.00 ч. във ВМА ще се проведе редовният брифинг на Националния оперативен щаб срещу коронавируса. 
 
√ Турция затвори границата си с България 
Турция затвори в полунощ граничните пунктове с България и Гърция за преминаване на пътници. Не се налага забрана за 
товарните превози. Здравният министър на Турция съобщи за втори смъртен случай от корона-вирус. Починал е мъж на 
61 години. 
Новите потвърдени случаи в страната са 93, с което общият брой на диагностицираните с вируса надхвърли 190. Заради 
ситуацията президентът Реджеп Ердоган обяви план от 100 млрд. турски лири в подкрепа на икономиката. Ердоган иска 
банките да не намаляват кредитните си линии, а компаниите - да не съкращават работни места. 
От хората се изисква да остават по домовете си и да спазват наложените мерки. 
Планът беше обявен след провеждането на среща в Анкара, в която освен президента на страната взеха участие ключови 
министри и държавни служители, водещи представители на бизнес средите и др. 
Основните мерки са отлагане на плащанията за социални осигуровки за шест месеца, отсрочване за три месеца на 
плащанията по кредити на фирми, засегнати от коронавируса. Намаляване на данъка добавена стойност за вътрешните 
полети до 1% за същия период, замразяване на данъка върху хотелските настанявания до ноември. 
Освен за бизнеса, планът включва и подкрепа на семействата с ниски доходи и възрастните. Минималната пенсия се 
увеличава на 1500 турски лири - или около 500 лв. 
 
 


