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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Dnes.bg 
 
√ Карантинен болничен или отпуск при изследвания за COVID-19? 
Призив за дисциплина заради коронавируса беше отправен от държавните институции - всички, завърнали се от 
дестинации, засегнати от коронавируса, да излязат в доброволна карантина две седмици. Все още не е ясно при какви 
правила да се случва това. Здравният министър каза, че болничен не може, трябва от платения годишен отпуск. Депутатите 
на ГЕРБ са на друго мнение. На фона на борбата с фалшивите болнични - как трябва да се процедира. 
"Имаме извънредна ситуация, трябва да се вземат извънредни мерки. От нас и действията на ЕК зависи дали това ще се 
разпростре, или не. По кодекс българите имат право на 20 дни отпуск и никой няма право да им ги отнема", каза за 
"България сутрин" икономистът Мика Зайкова. 
Тя припомни, че в Италия има и хора, които са командировани, отишли са по работа, не само на почивка. 
"Ние сме член на ЕС и Еврокомисията и оттам трябва да се заделят пари за превенция за там, където има огнище", каза 
още тя. 
По думите на Добрин Иванов от АИКБ притеснение има и трябва да се действа много внимателно. Мерките, които 
предприема националният кризисен щаб, били адекватни, трябвало да се вземе национално решение как да се действа. 
"Трябва да се даде ясно указание. Въпрос на действия и мерки, които да се вземат от институциите. Възможни са 
затруднения в производството, но животът на хората е по-важен. Икономиката вече страда заради коронавируса в Китай, 
който е фабриката на света. Трудно е да се направят сметки колко средства са нужни за справяне с проблема", коментира 
той пред Bulgaria ON AIR. 
 
Investor.bg 
 
√ Ще се издава ли болничен за поставяне под карантина? 
Лекари, бизнес и синдикати чакат указания за реда за карантина за коронавируса 
Властите призоваха всички, завърнали се от дестинации, засегнати от коронавируса, да излязат в доброволна карантина 
две седмици. Все още обаче няма инструкции при какви правила да се случва това. Здравният министър Кирил Ананиев 
каза, че не може да се ползва болничен, а трябва да се използва платеният годишен отпуск. Депутатите на ГЕРБ са на друго 
мнение и председателят на парламентарната здравна комисия Даниела Дариткова заяви, че осигурените българи могат 
да ползват болничен за карантина. Коментарите как трябва да се процедира са на фона на борбата с фалшивите болнични. 
Законодателството 
"Имаме извънредна ситуация, трябва да се вземат извънредни мерки. От нас и действията на Европейската комисия зависи 
дали това ще се разпростре или не. По кодекс българите имат право на 20 дни отпуск и никой няма право да им ги отнема", 
каза в ефира на Bulgaria ON AIR икономистът Мика Зайкова. 
Тя припомни, че в Италия има и хора, които са командировани, отишли са по работа, не само на почивка. Зайкова е 
категорична, че без Европа “няма да успеем”. "Ние сме член на ЕС и оттам трябва да се заделят пари за превенция където 
има огнище", посочи Зайкова. 
По думите на Добрин Иванов от АИКБ притеснение има и трябва да се действа много внимателно. Той е на мнение, че 
мерките, които предприема националният кризисен щаб са адекватни, но посъветва да се вземе национално решение как 
да се действа. 
"Трябва да се даде ясно указание. Въпрос на действия и мерки, които да се вземат от институциите. Възможни са 
затруднения в производството, но животът на хората е по-важен. Икономиката вече страда заради коронавируса в Китай, 
който е фабриката на света. Трудно е да се направят сметки колко средства са нужни за справяне с проблема - колкото-
толкова", смята Иванов. 
В очакване на инструкции 
Лекари, синдикати и работодатели очакват от институциите инструкции кои точно хора, прибрали се от чужбина, да се 
поставят под домашна карантина. И как ще се издава болничен, ако нямат симптоми, или ще се излиза в отпуск за сметка 
на годишния или неплатен, според индивидуалната договореност. 
 
 
 
 
 

 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/187495-tryabva-li-da-ima-karantinen-bolnichen
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ НС разглежда промени в Закона за регионалното развитие 
Парламентът ще приеме на второ четене промени в Закона за регионалното развитие, с които се въвеждат нов тип 
документи за планиране. Очакванията са промените да улеснят местната власт в изпълнението на инвестиционна 
политика. 
Осем министри ще участват в парламентарния контрол. 
Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговаря на въпрос за влизането на страната ни в еврозоната, както и за 
щетите на бюджета от несъбрани такси на фирми в хазартния бизнес. 
Осем са въпросите към министъра на околната среда и водите Емил Димитров, по темата за отпадъците и проблемите на 
водоснабдяването. 
Външният министър Екатерина Захариева ще отговаря на питане за защитата интересите на българската общност в 
Украйна. 
В парламентарния контрол ще участват още министрите Петя Аврамова, Росен Желязков, Деница Сачева, Данаил Кирилов 
и Красимир Вълчев. 
 
√ Министър Петкова участва в среща за Южния газов коридор в Баку  
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще участва в шестата годишна министерска среща на Консултативния 
съвет за Южния газов коридор в азербайджанската столица Баку. 
Участниците в конференцията ще обсъдят напредъка по реализацията на Южния газов коридор. Проектът е четвъртият 
коридор за газови доставки за Европа, който ще допринесе за повишаване на енергийната свързаност в региона на 
Югоизточна Европа. 
В рамките на събитието се предвижда министър Петкова да се срещне с министъра на енергетиката на Азербайджан 
Парвиз Шахбазов. 
„Движим се бързо към успешно осъществяване на амбициозния Южен газов коридор“, казва Петкова в публикувано днес 
интервю за азербайджанската агенция „Тренд“. 
 
√ Посланикът на Молдова у нас беше удостоен с орден „Мадарски конник“ 
Посланикът на Молдова у нас Штефан Горда беше удостоен от президента Румен Радев с орден „Мадарски конник“. 
Приятелските отношения между София и Кишинев се основават не само на силните културни и исторически връзки, както 
и на над 60-хилядната българска общност в Молдова, посочи държавният глава: 
"Искам да благодаря на посланик Горда, че той приемаше и се стараеше да подпомогне решаването на всички проблеми 
на нашето национално малцинство, а и подкрепи българските усилия за запазването на Тераклийския държавен 
университет като стожер на българщината в Молдова". 
Молдовският дипломат произнесе речта си на български. 
Штефан Горда е сред основателите на Клуба на посланиците у нас, говорещи български език: 
"Пихме чиста планинска вода. Влюбихме се в древния град Пловдив и други незабравими места. Бяхме на свещени за 
българския народ места, но най-ценното е искреното приятелство, което ни свързва тук с прекрасни хора от прекрасни 
места като например Родопите и както е казал големият творец Иван Вазов: "Който не е видял Родопите, той не е видял 
България", а България е наистина вълшебна и прекрасна". 
 
√ Почина началникът на отбраната ген. Андрей Боцев 
Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев е починал след тежко боледуване, съобщиха от Министерството на 
отбраната. Политици и негови колеги изказаха съболезнования в социалните мрежи. 
"Андрей Боцев ще остави трайна следа в съвременната военна история на България с честната си служба в Сухопътните 
войски, с принципното си отношение и воля за решаване на наболелите проблеми във Въоръжените сили, с достойния 
пример на командир", написаха в съобщението от Министерството на отбраната. 
Министърът на отбраната Красимир Каракачанов изрази чрез социалните медии съболезнования на близките. "Генерал 
Боцев беше верен съратник в делото ми да възвърна славата на българската армия“, пише Каракачанов. 
„България загуби един честен офицер. Светла му памет!“, написа и депутатът от комисията по отбрана Милен Михов. 
Генерал Андрей Боцев застава начело на военното ръководство на армията през март 2017година. По време на мандата 
му започна изпълнението на проекта за доставка на нови изтребители за армията. Стартираха и проектите за 
военноморските и сухопътните войски. Въпреки трудностите генерал Андрей Боцев до последно вярваше, че политиците 
ще повярват в нуждата от армия: 
"Армията е абсолютно необходима. Това е един от стълбовете на държавността. И ако няма армия, няма и отбрана, тя 
държавата няма как да съществува." 
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√ Турция отваря границите си за бежанци към Европа 
Турция няма повече да спира сирийските бежанци да достигат Европа, каза високопоставен турски представител, цитиран 
от "Ройтерс". Бреговата охрана и граничните служители по сигурността са получили нареждане да не се намесват, ако 
мигрантите тръгнат да пресичат границите. В Турция по официални данни има около 3 милиона и 700 хиляди сирийски 
бежанци. Турски медии съобщават за групи бежанци, които се опитват да проникнат на гръцка територия от Турция. 
Това стана, след като при въздушни удари на армията на сирийския президент Башар Асад срещу позиции на турската 
армия в сирийската провинция Идлиб загинаха най-малко 33 турски войници.  
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг осъди атаките на Сирия и Русия в провинция Идлиб. Той призова 
"сирийския режим и руския му съюзник" да "спрат офанзивата си, да спазват международното право и да подкрепят 
усилията на ООН за мирно уреждане" на конфликта. 
Най-малко 33 турски войници бяха убити вчера в Идлиб при въздушни удари. Още няколко души са тежко пострадали при 
нападението. Други съобщения твърдят, че жертвите сред турските военни са повече. 
Анкара нанесе ответни удари по позиции на армията на Башар Асад. "Всички известни позиции на режима бяха обстреляни 
от нашите сухопътни и военновъздушни части", каза в комюнике ръководителят на Дирекцията по комуникации в турското 
президентство Фахреттин Алтун. 
Вследствие на ескалацията на напрежението в Сирия в Анкара се проведе извънредна среща, председателствана от 
президента на страната Реджеп Тайип Ердоган. Заседанието в президентския дворец продължи два часа и в него взеха 
участие военният и външният министър, началникът на Генералния щаб, ръководителят на разузнавателната служба МИТ 
и други високопоставени официални лица. Крайната националистическа Партия на националистическото действие, която 
подкрепя управляващата Партия на справедливостта и развитието, и опозиционната Народнорепубликанска партия 
проведоха извънредни заседания на ръководствата си във връзка с обстановката. 
По-рано Русия обвини Турция в нарушаване на споразумението от Сочи и че е подкрепила с артилерийски огън 
въоръжените бунтовнически групи в Идлиб, а в руски медии се появиха информации, че са били използвани преносими 
зенитни ракетни комплекси (ПЗРК) срещу сирийски и руски самолети и хеликоптери. Такива кадри бяха публикувани и в 
социалните мрежи. 
При турски удари за 17 дни са били унищожени над 1700 сирийски военни, 55 танка, 3 хеликоптера, 18 бронирани машини, 
29 гаубици, минохвъргачки, складове за боеприпаси, съобщиха турски медии. Точният брой жертви и поражения на 
сирийската армия не могат да бъдат потвърдени от независими източници. 
САЩ също призоваха за прекратяване на настъплението в Идлиб и изразиха подкрепа за Турция. "Заставаме зад нашия 
съюзник в НАТО Турция и продължаваме да призоваваме за незабавно спиране на тази отвратителна офанзива на режима 
на Асад, на Русия и на силите, подкрепяни от Иран", каза в комюнике говорител на Държавния департамент. 
От своя страна министерството на отбраната на Русия обяви днес, че турските военни, които са били атакувани в Идлиб, са 
се намирали сред „терористи“. 
„Турски войници, които са били в бойни формации на терористични групировки, са попаднали по огъня на сирийски 
военни“, съобщи ведомството. 
Русия изпраща два бойни кораба с крилати ракети „Калибър“ към сирийския бряг, обяви на свой ред руския Черноморски 
флот на фона на засилващото се напрежение с Анкара.  
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг съобщи, че свиква за днес извънредно заседание на посланиците на 
държавите от пакта. 
Посланиците ще обсъдят обстановката в Сирия по искане на Турция. Уточнява се, че искането е по чл. 4 от Вашингтонския 
договор, според който всяка държава от алианса може да поиска консултации със своите съюзници, ако установи заплаха 
за своята сигурност, териториална цялост или политическа независимост. 
Столтенберг снощи осъди въздушните удари на Сирия и Русия в сирийската провинция Идлиб. 
 
Fakti.bg 
 
√ Залогът за успеха на България 
Зa 17-тa пoрeднa гoдинa Бългaрcкия фoрум нa бизнec лидeритe (БФБЛ) връчи „Гoдишнитe нaгрaди зa oтгoвoрeн бизнec“. 
Oбщo в шecттe кaтeгoрии бяхa нoминирaни 108 прoeктa c кaузи, кoитo ca били рeaлизирaни прeз минaлaтa гoдинa. Тe ca 
прeдcтaвeни oт 78 кoмпaнии във вcички ceктoри нa икoнoмикaтa. Цeлтa нa БФБЛ e дa пoдкрeпи пo-cкoрo пилoтни прoeкти 
в oбрaзoвaниeтo и здрaвeoпaзвaнeтo, кoитo нe мoгaт дa рeшaт вcички прoблeми нaтрупaни в тeзи cфeри, нo мoгaт дa 
пoкaжaт пътя кaк ce рeшaвaт. 
„Eдин бизнec мoжe дa бъдe зaкoнeн и нeпрeмeннo eтичeн. Миcля, чe хoрaтa, кoитo тук ca ce cъбрaли прaвят и зaкoнeн, и 
eтичeн бизнec. И тoвa e нeщo, кoeтo трябвa дa ce пooщрявa и рaзрacтвa, зa дa мoжe дa живeeм в eднa пo-дoбрa cрeдa“, 
кaзa Лeвoн Хaмпaрцумян, члeн нa Упрaвитeлния cъвeт нa Бългaрcкия фoрум нa бизнec лидeритe (БФБЛ). 
„Вcички виждaмe, чe cвeтът ce прeвръщa в aрeнa нa вce пo-oжecтoчeнa кoнкурeнция, нa вce пo-ocпoрвaнo cъcтeзaниe и 
oцeлявaнeтo и бъдeщeтo нa oбщecтвaтa зaвиcят oт тoвa дaли щe пocтaвят cвoя яcнa aмбиция зa cвoeтo coбcтвeнo бъдeщe. 
Дaли щe имaт cпocoбнocт дa рaзвият тaзи aмбиция в eднa уcпeшнa визия. Дaли щe уcпeят дa трaнcфoрмирaт cвoитe 
икoнoмики нa рeлcaтa нa виcoкoтeхнoлoгичнитe прoизвoдcтвa в eднa виcoкa динaмикa и нуждa oт бързa aдaптaция. Дaли 
щe рaзвивaт, и тo кaтo cтрaтeгичecки нaциoнaлeн приoритeт, oбрaзoвaниe, нaукa и инoвaции. Дaли щe изгрaждaт уcтoйчиви 
eкocиcтeми. Гoлeмият въпрoc прeд нac e: Щe мoжe ли ниe кaтo нaциoнaлнa aмбиция, нe caмo дa влeзeм в тoзи cтaдиoн нa 
cвeтoвнa нaдпрeвaрa нe caмo кaтo зритeли, a дaли щe уcпeeм дa cтъпим нa cъcтeзaтeлнaтa пиcтa“, кaзa прeзидeнтът нa 
Бългaрия Румeн Рaдeв, кoйтo връчи нaгрaдитe нa пoбeдитeлитe в кaтeгoриитe „Инвecтиции в oбщecтвoтo“ и „Инвecтиции 
в знaниeтo“. 
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Вcички cъзнaвaмe, чe Бългaрия e cтрaнa c oгрaничeни чoвeшки, икoнoмичecки, финaнcoви, прирoдни рecурcи и в cъщoтo 
врeмe c дълбoки дeмoгрaфcки и coциaлни прoблeми. „Eдинcтвeният нaчин дa рeшим тeзи прoблeми, e дa изгрaждaмe 
cилнa икoнoмикa c виcoк, уcтoйчив, дoгoнвaщ тeмп нa рaзвитиe. Дa cъздaвaмe виcoкoтeхнoлoгични прoизвoдcтвa. Дa 
прoизвeждaмe виcoкoкaчecтвeни cтoки и уcлуги. A тoвa oзнaчaвa eднo: Дa имaмe cилни лидeри. Лидeри пocвeтeни в 
изкуcтвoтo нa лидeрcтвoтo и влaдeeщи нaукaтa зa мeниджмънт. Лидeри, кoитo дa мoгaт дa нocят риcк зa пocтигaнe нa тeзи 
цeли нa бъдeщeтo и нaй-вeчe лидeри, c oтгoвoрнa грaждaнcкa пoзиция и cъзнaвaщи, чe нaшият нaй-гoлям нaциoнaлeн 
кaпитaл тoвa ca хoрaтa. Имeннo инвecтициитe в хoрaтa ca зaлoгът зa уcпeхa в бъдeщeтo ни“, кaзa прeзидeнтът и призoвa 
бизнeca c oщe пo-гoлямa eнeргия дa инвecтирa в млaдитe хoрa, „зaщoтo aкo ниe кaтo oбщecтвo, кaтo държaвa, кaтo бизнec, 
уcпeeм дa изгрaдим oнaзи cрeдa, в кoятo нaшитe хoрa мoгaт дa рaзгърнaт cвoя твoрчecки пoтeнциaл, тe щe ce чувcтвaт 
удoвлeтвoрeни, oт тoвa кoeтo пocтигaт. Щe cмe нaпрaвили oгрoмнa крaчкa нaпрeд. Щe cмe пocтигнaли нaй-вaжнoтo – дa 
зaпaзим тoзи нaш бeзцeнeн кaпитaл – дa рaбoтят тук зa бъдeщeтo нa Бългaрия“, зaключи прeзидeнтът Рaдeв 
Eтo и пoбeдитeлитe в рaзличнитe кaтeгoрии: 

- Инвecтитoр в oбщecтвoтo – Рaйфaйзeн бaнк 
- Инвecтитoр в знaниeтo – Кoкa-Кoлa Хeлeник Бoтълинг Къмпaни 
- Мaркeтинг, cвързaн c кaузa – Фaнтacтикo 
- Инвecтитoр в чoвeшкия кaпитaл и уcлoвиятa нa трудa – Cитибaнк Eврoпa – клoн „Бългaрия“ 
- Нaгрaдa зa нaй-дoбрa coциaлнa пoлитикa нa мaлкo и cрeднo прeдприятиe – Ecтeрe Бългaрия 
- Инвecтитoр в oкoлнaтa cрeдa – Кoкa-Кoлa Хeлeник Бoтълинг Къмпaни 

 
БНТ 
 
√ Борисов свиква извънредно заседание на МС съвместно с Националния щаб за коронавируса 
Министър-председателят Бойко Борисов свиква извънредно заседание на Министерския съвет днес в 11.30 часа, което ще 
се проведе съвместно с Националния оперативен щаб с цел координиране и организиране на действията на 
компетентните държавни органи във връзка с обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно 
значение по отношение на заболяването COVID-19. 
В рамките на заседанието членовете на щаба ще докладват относно мерките срещу коронавируса и ще бъдат отпуснати 
средства за тяхното изпълнение. 
По информация от щаба, към настоящия момент в България няма случай на пациент с коронавирус. 
 
√ Личните лекари ще издават болнични на лицата под карантина 
Това важи за български граждани, пристигащи от държави с високо разпространение на коронавируса - 
Континентален Китай и Италия  
Личните лекари ще могат да издават болничен лист за карантина на български граждани, пристигащи от държави с високо 
разпространение на новия коронавирус - Континентален Китай и Италия. Това стана ясно след среща в здравното 
министерство. 
В същото време се появи нов проблем - ще издържи ли бюджетът на НОИ? Според премиера Бойко Борисов има реална 
опасност социалната система да рухне при такъв сценарий. Въпреки това Борисов препоръча да се запази досегашния ред 
за издаване на болничен. 
Институциите бяха в търсене на баланс между това как да се предотврати епидемия и в същото време да не фалира 
осигурителната система. В крайна сметка, министерството на здравеопазването взе решение болнични за карантина да 
има. 
Всички граждани, на които регионалните здравни инспекции са препоръчали карантина в домашни условия, могат да 
получат болничен лист от общопрактикуващия си лекар. Това се отнася за пристигащи от Континентален Китай и Италия, и 
попълнили анкетна карта при влизане в страната. За целта джипитата трябва да получат информация от регионалните 
здравни инспекции за лицата, подлежащи на карантина. 
Спорът вече не е за права, а за пари. 
В продължение на два дни министерство на здравеопазването се опита да стигне до единодушно решение със 
заинтересованите страни - отпуск или болничен след посещение на рискова държава. И докато първоначално настояваше 
за отпуск, часове след препоръката на премиера към здравния министър, беше обявено, че ще бъде болничен. Това обаче 
си има цена, обяви премиерът. 
Бойко Борисов - министър-председател: Ако нараснат на 50-100-200 000, които да си седят вкъщи и да им се поемат 
болничните листове от държавата, аз това ще препоръчам, НОИ ще се изпразни. 
Борисов призова за добре обмислени решения. 
Бойко Борисов - министър-председател: И след нас управляващите ще имат нужда от средства, само това да кажа. 
С малко под половин милиард лева разполага НОИ за перото временна нетрудоспособност, където попада и карантината. 
От Осигурителния институт коментираха за "По света и у нас", че в случай на необходимост имат готовност за адекватна 
реакция за пълно обезпечаване правата на осигурените лица. 
Отказаха обаче коментар какво би станало при описания от премиера сценарий. 
Според председателя на социалната комисия Хасан Адемов трябва да се намери баланс между медицинските и 
финансовите съображения. 
Хасан Адемов - председател на парламентарната комисия по социална политика: Въпросът, който в момента е най-
важният и който се поставя - какъв да бъде кръгът на карантинираните лица и кой трябва да каже какъв трябва да бъде 
този кръг. 
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Предложението на Адемов е под карантина да се поставят хора с тежки заболявания, посетили рисковите райони. Всички 
останали да се обърнат към здравната система, ако имат симптоми. 
Хасан Адемов - председател на Парламентарната комисия по социална политика: Това решение трябва да го вземе 
този кризисен щаб, защото законодателството е ясно - когато има карантина се полага болничен лист. 
Деница Сачева - министър на труда и социалната политика: Много съжалявам, че разговорът отново отива за пари, когато 
трябва да говорим за здравна профилактика. 
От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари обявиха за БНТ, че все още очакват писмени указания от 
министерството в кои случаи да издават болничния за поставяне под карантина. 
 
√ Връчиха наградите "Инвеститор на годината" 
За 14-та поредна година Българската агенция за инвестиции раздава призовете в пет категории 
Голямата награда "Инвеститор на годината" получи минната компания "Дънди Прешъс Металс - Крумовград". Тази година 
от Българската агенция за инвестиции раздадоха и още два специални приза - за стартъп и за община, подкрепяща 
инвестициите. 
Носител в категорията "Стартъп" е дружеството "Ай Райс Механикс 357". Отличена беше община Стара Загора. 
Освен това, БАИ връчва и още четири категории инвеститори. Приз в категорията "Инвестиция на зелено" получи ВОСС 
Аутомотив България ЕООД. За "Инвестиция в разширяване на бизнеса" беше отличена "Кока Кола Хеленик Ботълинг 
Къмпани България".  
Награда за "Инвестиция в човешки капитал" взе "СЕ Борднетце - България", а в категорията "Инвестиция в иновативен 
бизнес" наградена беше VMware България.  
Специална награда на вестник 24 часа получи "Геотехмин" да социална инвестиция 
Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции: През миналата година БАИ е 
сертифицирала 31 големи инвестиционни проекта, които са на приблизителна стойност половин милиярд лева, с 
потенциал да развият нови 5000 работни места. Какво трябва да направят компаниите, за да попаднат сред победителите 
тази вечер? Просто да инвестират и то сериозно в българската икономика, да открият нови работни места, да погледнат 
към развитието на иновациите, технологиите. 
Българската национална телевизия е медиен партньор на събитието. Цялата церемония ще бъде излъчена по БНТ1 на 29 
февруари от 16 ч.  
 
Мениджър 
 
√ Всички ще купуват ток от свободния пазар до 2025-а 
Всички ще купуват ток от свободния пазар до 2025 г., а уязвимите потребители ще бъдат защитени. Това предвижда 
приетият Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата за периода от 2021 до 2030 г. 
В плана се предвижда перспективата въглищните централи да бъдат основни базови мощности в българската 
електроенергетика до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. В Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата 
е заложен дял от 27% за енергията от ВЕИ в общия енергиен микс до 2030 г. Една от целите, заложени в документа, е 
постигане на поне 15% междусистемна свързаност в енергетиката, която ще съдейства за установяване на общ пазар на 
електроенергия в общността. 
Планът е разработен от междуведомствена група, в която са взели участие 12 ведомства и в съответствие с постигане на 
целите на ЕС за преход към нисковъглеродна икономика, като са отметени спецификите, опитът и традициите в енергийния 
ни отрасъл. 
В документа са дефинирани основните тенденции и политики в областта на енергийната сигурност, енергийната 
ефективност, либерализирането на електроенергийния пазар и интегрирането му в общия европейски енергиен пазар, 
развитието и разширението на газовия пазар, както и възможностите за използване на нови високоефективни енергийни 
технологии в страната.  
 
√ Започват проверки на хвостохранилищата и шламохранилищата в страната 
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров нареди да се направят проверки на всички хвостохранилища, 
шламохранилища, запълнени с руднични води котловани на отрити рудници и запълнени с руднични води други 
изкуствени съоръжения. Проверките ще се извършват от регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) 
съвместно с Басейновите дирекции (БД) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), информират от МОСВ. 
Инспекторите ще правят оглед на състоянието на съоръженията, в които се събират инфилтрирани води от обектите и 
повърхностния отток в района на обектите, на съоръженията за отвеждане и третиране на инфилтрирани води от обектите 
и на повърхностния отток в района, пробовземане, след съоръженията, в мястото на постъпването на водите във 
водоприемника. 
Изпитването на взетите проби ще се извършва от лабораториите на ИАОС. 
В срок от 15 дни след получаване на протоколите от пробите, от РИОСВ и Басейновата дирекция ще извършват съвместен 
анализ и обобщаване на резултатите. Впоследствие на министерството на околната среда и водите ще бъдат представени 
резултатите от извършените проверки, резултатите от пробите на водите в хвостохранилищата, както и действията, които 
от РИОСВ и съответната басейновата дирекция са предприели за предотвратяване замърсяването на повърхностните и 
подземните води в района на съответния обект. Ще се изискват и предложения за необходими действия от 
компетентността на министъра на околната среда и водите.  
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√ ЕС глоби Гърция с 3,5 милиона евро за замърсени подпочвени води 
Съдът на ЕС наложи глоба от 3,5 милиона евро (3,8 милиона долара) на Гърция, тъй като не е почистила подпочвени води 
от нитрати, идващи предимно от торовете, използвани в селското стопанство, предадоха ДПА и БТА. 
Гърция се е забавила прекалено с действията си по предходно разпореждане на Съда на ЕС от 2015 година, посочиха 
съдиите. Атина взе необходимите мерки, за да се съобрази с решението на съда през април миналата година, но това стана 
доста след срока - 2017 година. 
Опазването на околната среда е една от най-важните цели на ЕС и е от изключително значение, посочва в съобщение 
пресслужбата на съда. 
Замърсяването с нитрати може да навреди на околната среда, животните и хората. 
Европейската комисия даде на съд Гърция миналата година, точно преди страната да вземе необходимите мерки за 
изпълнение на решението от 2015 година. 
Германия също неколкократно е предупреждавана да почисти замърсените си води. 
 
√ Европейските борси отново се оцветиха в червено 
Основните индекси на водещите европейски фондови борси регистрираха нови понижения в четвъртък, след като ръста 
на новите случаи на заразени с коронавируса извън Китай усили опасенията от пандемия, която може да забави сериозно 
световния икономически растеж, предаде Ройтерс. Днес 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 8,03 пункта, или 1,98%, до 396,59 пункта, записвайки 6-та сесия на спад 
в последните 7. Бенчмаркът е на път да регистрира най-големия си седмичен спад от май 2011 г. насам. Немският DAX се 
понижи с 259,58 пункта, или 2,03%, до 12 515,3 пункта. индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете спад от 116,75 пункта, 
или 1,66%, до 6 925,72 пункта. Френският CAC 40 изтри 104,87 пункта от стойността си, или 1,85%, достигайки ниво от 5 
579,68 пункта. 
Множество компании излязоха с предупреждения за по-ниски печалби заради епидемията от коронавируса, като акциите 
на британската банка Standard Chartered поевтиняха с 3,58%, след като тя обяви, че достигането на целта й за печалби на 
нейните основните пазари – Китай и Хонконг, ще отнеме повече време. 
Книжата на най-големия пивовар в света Anheuser-Busch InBev поевтиняха с 8,11%, след като компанията прогнозира 10-
процентов спад на печалбата за първото тримесечие заради коронавируса. 
Акциите в сектора на търговията на дребно, както и в банковия и минно-добивния сектор, поевтиняха с около 2,5%. 
Книжата на британската маркетинг и рекламна компания WPP се сринаха с 14,58% и са на път да запишат най-лошият си 
ден от 1992 г. насам, след като фирмата предупреди, че очаква плосък органичен растеж през 2020 г. На този фон акциите 
на френският й конкурент Publicis Groupe поевтиняха с 2,8%. 
Междувремено пapичнитe пaзapи в Евpoзoнaтa зaпoчвaт дa oцeнявaт нa 100% вepoятнocттa зa нoвo нaмaлявaнe нa лихвите 
EЦБ дo декември. 
„Хората смятат, че намаляването на лихвите, които и без това са на рекордно ниски нива, може да стимулира 
икономиката“, коментира Едуард Парк от Brooks Macdonald 
„Това, от което имаме нужда в момента, са мерки за подкрепа, който могат да бъдат изпълнени веднага. Те ще са под 
формата на промени във фискалната политика“. 
Нови загуби за Dow и S&P 500 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха предимно понижения в сряда на фона на рекордно ниското 
ниво на доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа, предаде Си Ен Би СИ. 
Доходността по 10-годишните американски ДЦК достигна най-ниското си ниво в историята от 1,3%. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 123,77 пункта, или 0,46%, до 26 957,59 пункта. В началото на сесията индексът 
на сините чипове се повиши с 461,42 пункта, но не успя да задържи печалбите. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 
500 записа спад от 11,82 пункта, или 0,38%, до 3 116,39 пункта, след като по-рано се покачи с около 1%. Индексът на 
високотехнологчните дружества Nasdaq напредна с 15,16 пункта, или 0,17%, до 8 980,78 пункта, след като се повиши с 
близо 2% в по-ранните часове на сесията. 
Акциите на Disney поевтиняха с 3,77%, след като главният изпълнителен директор на компанията Робърт Айгър обяви, че 
официално се оттегля от поста си през 2021 година. Книжата на Exxon Mobil и Chevron поевтиняха 2,20% и 2,65%, 
затвърждавайки загубите на Dow. 
Трейдърите на пръв поглед купуват и продават акции по хаотичен начин след всяка новина за коронавируса и неговото 
влияние върху световния икономически растеж. Скоростта, с която се извършват покупките и продажбите, кара 
анализаторите да мислят, че зад тях стои компютърен алгоритъм. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха търговската сесия в четвъртък със смесени резултати, след 
като американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ усилват мерките за борба с COVID-19, предаде Маркетоуч. 
Тръмп заяви пред репортери, че е готов да похарчи „колкото е необходимо“ за превенцията и ограничването на 
коронавируса, след като лидерът на демократическото малцинство в Сената Чък Шумър предложи Конгреса на САЩ да 
отпусне 8,5 млрд. долара за борбата със заразата, вместо поисканите от Белия дом 2,5 млрд. 
Малко след изказването на Тръмп, правителството съобщи за нов случай на заразен в Калифорния. 
На този фон китайските борсови индекси записаха печалби, като бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 3,4 пункта, 
или 0,11%, до 2 991,33 пункта, а по-малкият Shenzhen Composite напредна с 4,53 пункта, или 0,24%, до 1 895,13 пункта. 
Хонконгският индекс Hang Seng отчете ръст от 82,13 пункта, или 0,31%, до 26 778,62 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете се понижи с 477,96 пункта, или 2,13%, до 21 948,23 пункта. 
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Южнокорейският измерител Kospi записа спад от 21,88 пункта, или 1,05%, до 2 054,89 пункта, след като централната банка 
на страната остави основната си лихва без промяна при ниво 1,25% на фона на очакванията за намаление. Броят на 
заразените с коронавирус в Южна Корея вече надхвърли 1000. 
В Австралия ASX 200 се понижи с 50,2 пункта, или 0,75%, до 6 657,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 0,69 пункта, или 0,13%, до 547,08 пункта. BGBX40 напредна с 0,2 пункта, или 0,2%, до 109,02 пункта. BGTR30 добави 
0,61 пункта към стойността си, или 0,12%, достигайки ниво от 500,58 пункта. BGREIT се повиши с 0,93 пункта, или 0,69%, до 
135,15 пункта. 
 
Investor.bg 
 
√ Икономическото доверие в България отчита значителен спад през февруари 
За същия отчетен период в Европейския съюз този показател регистрира рязко повишение  
През февруари 2020 г. индексът, измерващ икономическото доверие, се повишава и в еврозоната (с 0,9 пункта до 103,5 
пункта), и в ЕС (с 0,5 пункта до 103,0 пункта). Показателят за очакванията за заетост, от друга страна, отчита лек спад в 
еврозоната (с 0,3 пункта до 105,0) и в ЕС (с 0,6 пункта до 104,5). 
В България икономическото доверие отчита значителен спад до 98,3 пункта от 101,1 пункта през януари. Измерителят за 
очакванията за заетостта в страната ни също се понижава от 111,8 до 110,9 пункта. Като цяло доверието на потребителите 
и това в секторите на услугите, промишлеността, търговията на дребно и строителството отчита значителни понижения. 
Подобряването на настроенията в еврозоната се дължи на по-голямото доверие на потребителите и в по-малка степен на 
ръководните кадри в индустрията. В същото време настроенията в сектора на услугите, търговията на дребно и 
строителството остават практически непроменени. Сред най-големите икономики в еврозоната показателят за 
икономическото доверие отбеляза по-значително подобрение в Холандия (+2,0), Франция (+1,9) и Испания (+1,2). Малко 
по-умерен е растежът в Германия (+0,6). Доверието в Италия остава непроменено. 
Доверието в промишления сектор отчита второ поредно месечно увеличение (+0,9). В същото време очакванията за нивата 
на производство и запасите на готови продуктите остават до голяма степен непроменени. 
Доверието в сектора на услугите в еврозоната се повишава от 11 до 11,2 пункта, докато същият показател за ЕС остава 
непроменен. 
Доверие на потребителите отбелязва значително подобрение като в еврозоната (от -8,1 до -6,6 пункта) така и в ЕС (от -7,1 
до -5,9 пункта). Подобрените очаквания на домакинствата по отношение на общата икономическа ситуация се отразяват 
върху намеренията им да правят големи покупки. 
Доверието в търговията на дребно остава до голяма степен непроменено, тъй като по-предпазливите възгледи за 
настоящата бизнес среда и обемът на запасите се балансират от очакванията за скорошно подобрение на икономическата 
ситуация. 
Доверието във финансовите услуги бележи значителен спад. В еврозоната показателят се понижава от 19,4 до 12,4 пункта. 
Общо за ЕС измерителят спада от 19,7 до 13,9 пункта през февруари. 
 
√ Продължава спадът на лихвите по депозитите и през януари 
При фирмите и домакинствата, които са правили договори в първия месец на 2020 г, средната лихва е по-ниска в 
сравнение с година по-рано, отчете БНБ  
Лихвите по депозитите, които бизнесът направи през януари 2020 г., намаляха без изключение на годишна база, като на 
месечна останаха на същите нива с малки изключения, става ясно от статистиката с предварителни данни на Българска 
народна банка (БНБ). При спестяванията на домакинствата, които сключиха договори с банките в първия месец на тази 
година, също има намаление в сравнение с година по-рано. 
 

ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ИЗБРАНИ ИНСТРУМЕНТИ 
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Лихвени проценти по нов бизнес 
През януари средният лихвен процент по депозитите на фирмите с договорен матуритет в левове през януари 2020 г. в 
сравнение с година по-рано спада с 0,05 пр.п. до 0,04%, а по тези в евро – с 0,13 пр.п. до ниво близо до 0,00%. На месечна 
база средната лихва на тези спестявания в левове намалява с 0,01 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0,04 пр.п. 
При домакинствата през миналия месец има годишен спад на средните лихвени проценти по депозитите с договорен 
матуритет в левове и в евро с 0,02 пр.п. съответно до 0,14% и 0,15%. В сравнение с декември 2019 г. средната лихва на 
спестяванията с договорен матуритет в левове спада с 0,03 пр.п., а по тези в евро – с 0,06 пр.п. 
 

ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОРИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС) 

 
 

Лихвени проценти по салда 
При фирмите средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове през януари намалява на годишна база с 0,01 
пр.п. до ниво близо до 0,00%, а по тези в евро – с 0,01 пр.п. до -0,01%. В сравнение с януари 2019 г. средният лихвен процент 
по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0,02 пр.п. до 0,11%, а по тези в евро остава непроменен на 
ниво от 0,15%. 
 

ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА) 

 
 

През януари 2020 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро на домакинствата на годишна 
база остават почти без промяна на нива от 0,02 пр.п. 
При спестяванията с договорен матуритет в левове средната лихва спада с 0,06 пр.п. до 0,22%, а по тези в евро – с 0,05 
пр.п. до 0,20%. В сравнение с миналия месец средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след 
предизвестие, в левове се повишава с 0,23 пр.п. до 0,30%, а по тези в евро – с 0,53 пр. п. до 0,61%. 
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News.bg 
 
√ Няма положителна проба за коронавирус 
Всички проби, изследвани в двете лаборатории, за коронавирус у нас са отрицателни. 
19 са изследваните във ВМА, 20 в Националната референтна лаборатория. Те са отрицателни. Днес ще продължи контрола 
върху пробите, които продължават да постъпват от страната. 
Работим с китове, които се използват в целия Европейски съюз, увери шефът на щаба и директор на ВМА Венцислав 
Мутафчийски и допълни, че няма съмнение в качеството както на апаратурата и лабораторията, така и на материалите. 
Днес ще бъде извършен допълнителен междулабораторен контрол, като ВМА и Националната референтна лаборатория 
ще разменят по три проби, които ще бъдат проверени. 
Мутафчийски увери, че ако излязат положителни проби, обществеността веднага ще бъде уведомена. 
 
√ Разговорите с превозвачите продължават без съгласие 
"Нашето впечатление, отново за пореден път е, че темата за тол системата силно се политизира". С такава констатация 
завърши поредната среща между МРРБ в лицето на заместник-министър Николай Нанков и протестиращите превозвачи. 
Разговорите ще продължат отново, като също ще има такава среща. Нанков определи проведените протести срещу тол 
системата в страната така: "8-9 камиона в София, 8-9 камиона в Пловдив, 5 в Русе, иска се намаляване на тол таксите, 
тарифата да бъде редуцирана, на друго място се иска да се ограничи или редуцира обхватът на пътищата. На трето място 
- темата с бордовите устройства, на четвърто място - да няма тол система, на пето място - застраховките." 
Припомняме, че премиерът Бойко Борисов се яви в парламента, за да обясни за неразбирателството с превозвачите, след 
като вчера ултимативно даде срок до 27 март да бъде постигнато съгласие. От 1 март до този срок тежкотоварните 
автомобили ще могат да се движат без бордови устройства и GPS тракери за таксуване. Изминатото разстояние ще се 
отчита само чрез маршрутни карти. 
Според Националния съюз на превозвачите липсва физическо време да бъдат сключени договорите за 4 
дни. Превозвачите недоволстват и от това, че GPS тракерите, с които и сега разполагат и ги ползват в цяла Европа, са 
несъвместими с тол системата ни. Българските превозвачите смятат още, че не международният трафик, както уверяват от 
министерството, а именно родният бизнес ще плати цената. 
По думите на Нанков двата доставчика на услуги ще предоставят на нулева ставка и като цена на устройство, и като 
обслужване бордовите устройства. До 27 март всички тежкотоварни моторни превозни средства и автобуси трябва да 
бъдат оборудвани с GPS устройства или с бордови устройства. "Разбира се, който иска, няма нищо задължително. Процесът 
е доброволен и има втора страна - самите доставчици на услуги, които предоставят тези устройства", коментира зам.-
министърът. 
Нанков отчете, че около 36 000 са наличните бордови устройства, които трябва с много добра логистика и необходимите 
настройки да бъдат предоставени на превозвачите. 
Отделно от това над 8 000 са бордовите устройства, които са заявени по стария ред. Към момента има над 4 000 вече 
предоставени и монтирани бордови устройства и 5 GPS доставчика, които са преминали успешно тестовете за интеграция 
на тол системата. 
Национално представените превозвачи се разграничават от днешния протест, който цели да дискредитира ТОЛ системата. 
"Ние искаме да я има и смятаме, че това е най-справедливият начин за плащане." Това обяви председателят на Сьюза на 
международните превозвачи Йордан Арабаджиев. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ „Инвестиционното“ гражданство да остане, но при по-строг контрол 
Няма да се премахва възможността за даване на БГ гражданство срещу инвестиции, но за сметка на това ще се затегне 
процедурата и последващия контрол. Такава препоръка ще отправи временната анкетна комисия, създадена да нищи 
схемите за покупка на гражданство, стана ясно по време на последното й заседание. Работата на комисията приключва с 
доклад, в който депутатите са записали пропуските в законодателството. 
В предложенията си до комисията от МС поиска инвестиционното гражданство напълно да отпадне. Депутатите обаче са 
на мнение, че това не трябва да става, а и в Европейския съюз нямало нито една държава, която да го е премахнала. 
Документът предстои да бъде окончателно одобрен от депутатите в зала, а законодателните предложения – внесени и 
обсъдени. 
Предлага се процедурата да бъде по-добре разписана, като гражданство да се получава при - създаване на инвестиционни 
програми от чужди граждани, които да са публични, инвестиции в сектора за недвижими имоти, но в дружества, които 
инвестират, а не чрез покупка на имот, инвестиционни проекти, които са получили клас А или Б. Българска агенция за 
инвестиции пък ще следи за това те да бъдат поддържани минимум 5 години. 
На свой ред патриотите предлагат документите за БГ гражданство да се подават в правосъдното министерство, не както 
сега първо Агенцията за българите в чужбина, за да се получи удостоверение за произход. Другата идея е за хората, които 
не могат да докажат произхода си, да се сформира консултативен съвет към ДАБЧ от историци, езиковеди и др, а целта е 
да се прекратят корупционните практики. 
 
 
 
 
 

https://news.bg/society/prevozvachite-prodalzhavat-da-nastoyavat-za-otlagane-na-tol-sistemata.html
https://news.bg/society/prevozvachite-prodalzhavat-da-nastoyavat-za-otlagane-na-tol-sistemata.html
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√ Горанов: България ще бъде една от най-засегнатите страни от Зелената сделка 
Около 94 000 са заетите в енергийния сектор  
Несъмнено при прехода към въглеродно неутрална Европа, региони и държави като България ще бъдат най-засегнати. 
Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на конференция, посветена на инвестициите в България. 
По думите му това ще са региони, където преобладават въглеродно-интензивни технологии. 
В момента у нас има около 94 000 души, заети в производството на лигнитни въглища и оползотворяването им под формата 
на енергийно производство. “Ние сме петата в Европа страна в този аспект”, допълни Горанов. Той изтъкна, че 
предизвикателствата са големи и затова са необходими значителни инвестиции. 
По време на конференцията от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) представиха резултатите от дейността си в 
България. “Банката е важен партньор на страната ни при осигуряване на проектно финансиране при изпълнението на 
инфраструктурни проекти - подкрепата й за последните години се оценява високо от нашето правителство”, каза 
финансовият министър като изтъкна, че вбъдеще България ще продължи да разчита на ЕИБ. 
“Българската икономика се развива наистина добре, но все още е във фаза на догонване на останалите развити 
икономики”, каза вицепрезидентът на банката Лиляна Павлова. Според проучване на ЕИБ в България, страната ни има 
стабилен икономически растеж, успешно се модернизира и развива с макроикономиески показатели над средните за ЕС. 
Павлова цитира и вчерашният доклад на Европейската комисия, според който у нас вече няма икономически дисбаланси. 
“Личното потребление е основният двигател на възстановяване на икономиката, но и увеличението на инвестициите”, каза 
вицепрезидентът на банката. Присъединяването ни към Еврозоната пък ще стимулира привличането на инвестиции. 
Средствата, които ЕИБ е отпуснала на БГ предприятия миналата година, се равняват на 359 млн. евро. От тях 210 млн. са 
заеми, а поетите задължения за дялово участие възлизат на 149 млн. евро. С тях са подпомогнати 3 800 фирми или 79 000 
работни места. 
За последните пет години страната ни е получила 1.1 млрд. евро за финансиране на проекти. “Над 50% от тези средства са 
за малките и средни предприятия”, поясни Павлова. След тях най-голям дял от инвестициите взимат средствата за 
промишленост, услуги и земеделие (23%), транспорт и далекосъобщения (11%) и енергетика (8%). На последно място по 
инвестиции е водоснабдяването, канализацията, твърдите отпадъци, градоустройството - 6%. 
Нови одобрени операции за 546 млн. евро може да привлекат инвестиции за 2.7 млрд. евро в България. 
“ЕИБ е важен партньор на България - високо ценим подкрепата за развитието на малки и средни предприятия в България 
и ще разчитаме на нея и вбъдеще”, каза заместник-министърът на финансите Маринела Петрова. 
 
√ БНБ разреши вливането на "Експресбанк" в „Банка ДСК“  
Българската народна банка (БНБ) разреши окончателно вливането на „ SG Експресбанк“ АД в „Банка ДСК“ ЕАД. След 
преобразуването „Банка ДСК“ ЕАД става универсален правоприемник на „SG Експресбанк“ АД, която се прекратява без 
ликвидация, съобщи БНБ. 
Вливането на банката започна още през 2018 г., когато ДСК получи предварително одобрение за сделката от националната 
банка. Малко след това другите регулатори – Комисията за финансов надзор (КФН) и Комисията за защита на 
конкуренцията - също изпратиха писма за одобрение. 
Ребрандирането на клоновата мрежа на Експресбанк, както и миграцията на някои от трансакционните услуги вече са факт. 
Банкоматите й също са прехвърлени към ДСК, а наскоро стана ясно, че вече се доставят и банкови карти с новото лого. 
Клиентите, които притежават няколко банкови карти, ще получат всички преиздадени пластики в един клон, а пластиките 
ще се раздават в клоновата мрежа на Експресбанк в цялата страна. За да имат повече информация, банките създадоха 
сайт, в който клиентите могат да се информират какво да правят докато вливането завърши. 
 
В. Дума 
 
√ Европейски доклад: В България се доплащат 70% от лекарствата 
Достъпът до здравеопазване в страната е ограничен, неосигурените са 14 на сто  
В България 70% от преките плащания са за лекарства и медицински изделия, докато средното за ЕС равнище е 35%. Това 
пише в доклада за България за оценката на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на 
макроикономическите дисбаланси, публикуван в сряда. Преките плащания от пациентите в България са най-големите в ЕС 
- 46,6% от текущите разходи за здраве, в сравнение със средното за ЕС равнище от 15,8%. Публичните разходи у нас са 
много малки - покриват едва 52,1% от общите разходи за здравеопазване, с което страната се нарежда на предпоследно 
място в ЕС. 
Достъпът до здравни услуги продължава да бъде ограничен, особено за най-бедните, а мерките за отстраняване на 
преките плащания от пациентите и на недостига от специалисти са неадекватни.  
В доклада се подчертава, че средно 10 на сто от българите нямат здравно осигуряване, в резултат на което достъпът им до 
системата за обществено здравеопазване е ограничен. Действителният дял на неосигурените обаче е 14 на сто. Сред 
ромите и дълготрайно безработните процентът е много по-висок. Това се дължи на задължението дългосрочно 
безработните да внасят здравноосигурителните си вноски, като използват собствени средства, и на липсата на доверие в 
публичната система.   
В България има повече специализирани лекари, отколкото в много други държави членки, докато по брой на 
медицинските сестри страната е на предпоследно място. Съотношението на общопрактикуващите спрямо всички лекари 
е 15,5% (средното за ЕС равнище е 27,3%). Това отслабва ролята на първичната медицинска помощ. 
Въпреки че средната продължителност на болничния престой е под средната за ЕС (5,3 дни в сравнение със средно 7,9 дни 
за ЕС), броят на болничните изписвания на 100 000 души е почти 2 пъти по-голям от средния за ЕС. 
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В България се отчита най-големият спад на продължителността на живота на 100 000 души, което се свързва с 
концентрациите на фини прахови частици, пише в доклада. Ефективността на системата за здравеопазване в България 
продължава да е ниска в сравнение с другите държави членки. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Страните от ЕС са в процес на демографски преход. Какви са последиците? 
Проф. Дейвид Коулман, професор по демография в Оксфордския университет, Великобритания, и проф. Ирена 
Котовска, Институт за статистика и демография, Варшавски университет по икономика, В развитие, 27.02.2020  
Страните от Европейския съюз (ЕС) се намират в процес на демографски преход. Това каза проф. Ирена Котовска, Институт 
за статистика и демография, Варшавски университет по икономика, в предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки. 
Дейвид Коулман, професор по демография в Оксфордския университет, Великобритания, посочи, че именно 
демографският преход е в основата на много от дисбалансите в днешния свят.  
Според гостите увеличаването на по-възрастното население за сметка на намаляващата работна сила е един от най-
сериозните проблеми за множество страни. 
„Много е важно да мислим как да използваме намаляващата работна сила“, отбеляза Коулман, като добави, че при добро 
здраве на служителите пенсионната възраст може да се повиши. По негови думи това може да се случи чрез подобряване 
на условията на живот. 
Котовска обаче отбеляза, че при увеличаване на пенсионната възраст се поражда социално недоволство. „Това се случи 
съвсем наскоро във Франция, през 2012 г. имахме подобен случай в Полша“, припомни тя. 
„Трудно е да убедите хората, че те трябва да адаптират живота си към новите предизвикателства, свързани с населението“. 
Според нея за преодоляване на обезлюдяването в някои региони е необходимо да се помогне на хората, които все още 
живеят в тях, по отношение на достъпа им до различни услуги и възможностите за работа. 
„Трябва да мислим как да спрем изтичането на хора от тези региони“, отбеляза Котовска. 
Гостите обаче не смятат, че промените по отношение на демографията са заплаха за демокрацията. 
„Демографският преход се получава, когато населението става по-богато, по-заможно и по-добре образовано. 
Демокрацията се увеличава с увеличението на равенството и това води до подобряване на живота за всички“, заяви 
Коулман. 
Според него появата на популистки партии не се дължи на отслабващата демокрация, тъй като лидерите им не се обявяват 
срещу нея. „По-скоро тези движения отразяват страховете и опасенията на хората“, заяви експертът. 
 
Economic.bg 
 
√ Цените на петрола достигнаха 2.5-годишно дъно 
За изминалите пет дни петролът поевтиня с над 10%  
Цените на петрола отбелязаха спад за пети пореден ден и вече достигнаха най-ниското си ниво от януари 2019 г. 
Причината, както при повечето сесии в последно време, е нарастващият брой заразени с коронавирус извън Китай. 
Разпространението на заразата засилва страховете на инвеститорите, че ще станем свидетели на пандемия, която може 
да забави значително глобалната икономика и да намали търсенето на петрол, предава Reuters. 
Петролът сорт Брент поевтиня с 1.2% и към 11:00 ч. българско време се търгуваше за цена от 52.2 долара за барел, като по-
рано в сесията дори слезе под 52 долара за барел – най-ниската стойност от юли 2017 г. Лекият американски суров петрол 
(WTI) поевтиня също с 1.2% и достигна 48.1 долара за барел по време на сесията, което бе най-ниското ниво от декември 
2018 г. 
За петте пазарни сесии до четвъртък петролът европейският бенчмарков сорт поевтиня с 10.6%, докато WTI отписа от 
стойността си 10.4% - най-големите им загуби в рамките на пет дни от месец август 2019 г. 
В сряда за първи път броят на новите случаи на коронавирус извън Китай – епицентърът на заразата – достигна броя на 
новите заразени в Китай. 
„Спекулациите, че коронавирусът може да се разпространи в САЩ засили серията от разпродажби на борсата. Ако заразата 
започне да се разпространява с по-бързо темпове в Щатите, това ще понижи още цените на петрола“, обяснява главният 
анализатор на Fujitomi Co Казухико Саито за Reuters. 
В момента Съединените щати са най-големият производител и консуматор на петрол. За миналата седмица американските 
петролни запаси са се увеличили за шеста поредна седмица, разкрива Енергийната информационна администрация (ЕИА). 
Те обаче са нараснали с 452 хил. барела до общата стойност от 443.3 млн. барела за седмицата, което е значително по-
малко от очакваното нарастване с 2 млн. барела от анализатори. 
Пазарът очаква възможното допълнително свиване на добива на петрол от ОПЕК и неговите партньори. Групата ще 
проведе среща, на която ще разисква този вариант на 5 и 6 март. 
 
 


