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√ Контрол над лекарите – постигнато полусъгласие на Тристранката за фалшивите болнични
От 2011 до 2019 г. броят на болничните листове се е увеличил с над 50%. Данни представи председателят на АИКБ Васил
Велев на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в Министерския съвет. Тристранката
заседаваше на тема Обобщени мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на пари за издаване на фалшиви
болнични.
За АИКБ проблем има и за това те алармирали обществеността още на кръгла маса миналата година. Анализът на НОИ
потвърди, че има проблем с издаването на фалшивите болнични. С 56% са нараснали болничните листа от 2010 до 2018 г.
"От 7 отсъствия средно през 2011 г. на човек сме отишли на над 11 дни отсъствия през 2019 г.", обобщи Велев.
"Ако сравним 11 дни отсъствие от работа годишно в България с 6 дни отсъствие от работа в Европейския съюз като критична
граница, над която се правят анализи защо се случва това, виждаме, че тези 11 дни някак си много стърчат и не могат да
бъдат обяснени със застаряващото население", обясни пример още Велев недоволството на работодателите и тяхното
настояване да се вземат мерки.
АИКБ не могат да си обяснят упорството от страна на правителствената среда да се изпълни договорът на Тристранното
споразумение.
Според Васил Велев е напълно реализируемо в момента на издаване на болничния лист и преди да е приключила
процедурата, да бъде изпратен e-mail в предприятието. Работодателите сравняват фалшивите болнични с кражба.
Той дори предложи да се отнемат права на лекари, които издават фалшиви болнични. АИКБ предлага да се въведе и
контролен преглед при по-дългите болнични, което би било добре и за самия болен. Нашите мерки не увреждат
интересите на болните, а те са насочени срещу измамници. Не виждам защо не се подкрепят, недоумява Велев.
От КТ "Подкрепа" не са съгласни с обвиненията на АИКБ, като част от тях са тежки и безпочвени, освен това и обидни. По
техни данни болничните на официалните празници са с четири процента по-малко. Има увеличения при болничните за
хора над 55 г.
За това от синдикалната организация поставят следните въпроси: "Каква е заболеваемостта в отделните областни градове;
Има ли бизнес с болнични от фирми, които не упражняват дейност, нямат отчети, а имат назначени работници, каква част
от болничните, които са отчетени са във връзка, че има болнични без проведени операции, колко са болничните които се
издават на работници във фирми, обявени в процедура по несъстоятелност.".
КТ "Подкрепа" са против и промяна на правомощията на лекуващия лекар в посока на намаляване на възможността за
издаване на болнични дни. Ако тази мярка бъде приета, има опасност да застраши здравето на хората и няма да създаде
възможност на здравната система да обслужи увеличения брой на болните хора.
Ако въобще се стигне до разговор за дните, синдикатите отново ще поставят въпроса със заплащането на първите пет дни
болнични. Компромисният вариант за тези работодатели, които не искат да плащат първите 3 дни да направят
допълнително здравно застраховане на своите работници, подчерта Ваня Григорова.
Според нея проблемът не е в злоупотребите на работниците, а е в частните фирми, където работници не могат да си вземат
болничен.
В заключение тя посочи, че проблемът с болничните може да се усети, ако коронавирусът навлезе в България.
"Приемането на такава мярка застрашава здравето на хората", категорични са от синдикалната организация.
Вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов посочи, че синдикалната организация ще подкрепи всички мерки, които
обогатяват и правят контрола за фалшивите болнични по-ефикасен. Той се противопостави на автоматичното сравняване
между Западна Европа и България като непродуктивно. От КНСБ искат обстоен дебат за по-добър контрол и качество на
медицинската експертиза.
Асия Гонева от КНСБ не разбира как така работодателите не са наясно какви са техните работници, кои са калпазаните и
кои биха си позволили да злоупотребят с взимането на фалшиви болнични. Порочните практики не могат да бъдат спрени
с никаква специална забрана в никакъв нормативен документ, недоумява Гонева.
От КНСБ са склонни, независимо от това, че са против някои от мерките, да преразгледат позицията си при разумни и
ефективни предложения.
Според председателя на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов предложеното е запазване
на статуквото и абдикация от изпълнение на задължения, а контролните функции не трябва да се прехвърлят на
работодателите.
БТПП няма да подпише Тристранно споразумение, ако не се предприемат мерки за ограничаване на фалшивите болни.
От КРИБ заявиха, че изцяло се присъединяват към позициите на БТПП, АИКБ и БСК. Безспорно е, че от анализа на НОИ се
констатира нарастване на фалшивите болнични и това води до затормозяване на икономиката и плащанията.
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Отношението към хората, които използват фалшиви болнични, трябва да бъде безпощадно, настояха от работодателската
организация. Според тях трябва да се приеме правилник в Закона за здравето за по-засилен контрол и по-ефикасни мерки
за ограничаване на възможната злоупотреба с фалшивите болнични.
От Съюза за стопанска инициатива (ССИ) не са съгласни първите три дни от болничните да бъдат за сметка на работодателя.
Те смятат, че трябва да има по-голяма комуникация с НОИ, а по отношение на мерките за ограничаване на фалшивите
болнични - те трябва да бъдат по-ефективни.
От НОИ заявиха, че причините за увеличения брой на болничните са комплексни и споделят изцяло гледната точка, че е
добре да се обърне внимание на мерките, за които има консенсус от страна на социалните партньори.
За това от НОИ предлагат да се преразгледат две от мерките - ограничаване правомощията на личните лекари и лекарските
комисии за издаване на болнични листове.
Припомняме, че идеята първият ден от болничните да не се плаща беше представена след среща между ГЕРБ и
Обединените патриоти в лицето на Каракачанов и Симеонов, на което синдикатите веднага скочиха и предложиха като
контра работодателите да заплащат не първите три, а първите пет дни. Работодателите припомниха обаче, че отдавна
настояват за преразглеждане на тази антикризисна мярка, приета преди десет години за срок от две години, но
продължаваща и до днес. АОБР дори обявиха, че напускат Тристарнния съвет за национално сътрудничество, докато
проблемът не се обсъди и НОИ да си поеме задълженията към обществото. От своя страна министър Деница Сачева още
преди две седмици заяви, че пари бюджетът на НОИ е ограничен и пари за болничните няма.
БНР
√ НСТС не постигна съгласие по пакета от мерки за ограничаване на злоупотреби с болничните
Социалният министър Деница Сачева обяви, че подкрепя предложението на бизнеса да бъде своевременно информиран
при издаването на болничен лист. Министърката отхвърли въвеждането на наказания за злоупотребили работници и
призова да се подават сигнали до институциите. Днес бизнесът, синдикатите и държавата не постигнаха съгласие по пакета
от мерки за ограничаване на злоупотребите с болничните листова, ще продължат дискусията на следващо заседание.
Представителите на КРИБ в Тристранния съвет обясниха, че връщането на пари при доказана злоупотреба с болничен не е
наказание и поискаха да се установява с административен акт. Ася Гонева от КНСБ пък каза: "Не си струва да коментирам
абсурдното предложение на работодателите, че когато те не са платили осигурителните вноски, които са ни удържали, пък
не са ги внесли, където трябва, аз трябва да си загубя правата. Това са абсурдни неща".
Кънчо Стойчев, който представлява работодателите, обясни, че не всички от тях са крадци: "Има някъде около 10 процента
или може би под 10 процента, които са недобросъвестни и крадат. От кого крадат? От вас, от нас, от всички нас".
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" настоя бизнесът освен да плаща първите дни боледуване, това да е 100% процента, а не
70% от надницата, както е досега: "И когато майката си взима болнични, започват да я тормозят по всякакъв начин. Това
се случва постоянно".
Синдикатите са категорично против да се намалят от 15 на 7 дни първият болничен, издаван от личния лекар.
От 7 на 11 са нараснали дните боледуване за всеки, нает от 2011-а до 2019 г., при условие че две трети от работещите не
вземат нито един болничен през годината. Това обяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България. Средно европеецът боледува 6 дни.
Пред Националния тристранен съвет, където се обсъждат мерки за ограничаване на злоупотребите, Велев отхвърли
позицията на държавата, че не желае да плаща за своя сметка първите три дни боледуване, както и не приема
предложението на бизнеса - да се въведе наказание за работника, ако се докаже измама:
"Казват: "Ама те синдикатите са против и затова няма да ги приеме", защото няма режим "лов и риболов". Няма и режим
"събиране на реколта", и "ремонт на покрив" или "екскурзия в Гърция". Когато очевидно има такъв случай, следва да има
наказание и наказанието не може да бъде само в деня, в който е заловен, да не му се плати болничният".
Експертът от КТ "Подкрепа" Валери Апостолов категорично възрази на Васил Велев:
"Няма никаква риба, никакви гъби и никакви ловни излети на работниците и служителите, нито са крадци, както чухме
преди малко тези тежки и безпочвени обвинения. Данните за болничните дни около празниците са четири пъти или 400
процента по-малко, отколкото през другите периоди".
Бизнесът повдигна темата в края на миналата година и поиска държавата да поеме плащането на обезщетенията за
първите три дни боледуване, които сега са за сметка на работодателите. Анализ на НОИ показа, че за 9 години разходите
за болнични са нараснали с 210 милиона лева, през 2018-а са достигнали 500 милиона лева.
За НОИ разходите нарастват с 82 процента за деветгодишния период, а за бизнеса - със 130 процента, но най-голямата
тежест се пада на болничните листове с продължителност между 8 и 30 дни.
Мерките, които държавата предлага на бизнеса и на синдикатите, са свързани със затягане на контрола. При фалшив
болничен обезщетенията ще се връщат, а лекарят ще подлежи на дисциплинарна санкция, като се въведе и механизъм за
бързо оповестяване на работодателя при болест на негов работник с възможност шефът да поиска втори преглед при
съмнение за измами.
В същото време се предлагат извънредни проверки по домовете на работниците, а при напускане на страната "Гранична
полиция" да проверява в регистъра на болничните и при издаден такъв да се уведомява НОИ.
Предлага се още първият болничен лист да е с максимална продължителност до седем дни вместо досегашните 15.
Вероятно ще се намалят от 30 на 20 дни и тези, издавани от лекарските комисии. Наред с това държавата категорично
отказва да поеме плащанията на първите три дни боледуване. Тогава министър Деница Сачева заяви:
"Тази политика би струвала около двеста милиона допълнително- Бюджетът е ограничен, ние сме държавата с най-ниски
данъци. Същевременно бюджетът ще има определена еластичност, която вече е изчерпана и просто механично
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прехвърляне плащането на тези три дни от работодателите на НОИ как това помага служителите да си седят на работните
си места".
В. Дума
√ В Тристранката не се разбраха за ограничаване на злоупотребите с болнични
От 7 на 11 са нараснали дните боледуване за всеки нает от 2011 до 2019 г., в Европа са 6
Социалният министър Деница Сачева обяви, че подкрепя предложението на бизнеса да бъде своевременно информиран
при издаването на болничен лист, но отхвърли въвеждането на наказания за злоупотребили работници и призова да се
подават сигнали до институциите. Това стана по време на заседанието на Националния съвет за тристранно
сътрудничество, на което социалните партньори не се разбраха по пакета от мерки за ограничаване на злоупотребите с
болнични.
От 7 на 11 са нараснали дните боледуване за всеки, нает от 2011 до 2019 г. при условие, че 2/3 от работещите не вземат
нито един болничен през годината, обяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
По думите му европеецът боледува средно 6 дни. Велев отхвърли позицията на държавата, че не желае да плаща за своя
сметка първите 3 дни боледуване и не приема предложението на бизнеса да се въведе наказание за работника, ако се
докаже измама.
Експертът от КТ "Подкрепа" Валери Апостолов категорично възрази на Велев и заяви, че данните за болничните дни около
празниците са 4 пъти по-малко, отколкото през другите периоди на година.
Бизнесът повдигна темата за болничните в края на 2019 г. и поиска държавата да поеме плащането на обезщетенията за
първите 3 дни, които сега са за сметка на работодателите. Анализ на НОИ показа, че за 9 години разходите за болнични са
нараснали с 210 млн. лв., през 2018 г. са достигнали 500 млн. лв. За НОИ разходите нарастват с 82% за този период, а за
бизнеса - със 130%, но най-голямата тежест се пада на болничните с продължителност между 8 и 30 дни.
При фалшив болничен обезщетенията да се връщат, а лекарят да подлежи на дисциплинарна санкция, като се въведе и
механизъм за бързо оповестяване на работодателя при болест на негов работник с възможност шефът да поиска втори
преглед при съмнение за измами, предлага държавата. Друго нейно предложение е да има извънредни проверки по
домовете на работниците, а при напускане на страната Гранична полиция да проверява в регистъра на болничните и ако
има, да се уведомява НОИ. Предлага се първият болничен лист да е максимум до 7 дни вместо досегашните 15. Вероятно
ще се намалят от 30 на 20 дни и издаваните от лекарските комисии. Освен това държавата категорично отказва да поеме
плащанията на първите 3 дни боледуване, защото това би струвало още 200 млн. лв.
NOVA TV
√ Работодатели и синдикати постигнаха частично споразумение за болничните
Работодатели и синдикати постигнаха частично споразумение по мерките срещу фалшивите болнични. И двете страни са
съгласни да има повторна експертиза на заболяването, както и да има контрол на регионалните здравни инспекции
над издаваните болнични. Не се стигна до консенсус за идеята медицинско лице подчинено на работодателя да
преглежда повторно служители. Работодателите искат още при установяване на нерегламентирани болничен да се връщат
парите за целия период и да има административна глоба.
„Отхвърлихме работник да бъде преглежда от лекар подчинен на работодател. Приехме да има възможност за повторна
експертиза, но не при лекар на работодателя”, коментира Ваня Григорова от КТ "Подкрепа".
„Откакто има нов режим за изплащането болничните са нараснали с 56%. При отхвърляне на тези мерки ние не можем да
подпишем”, каза Васил Велев от АИКБ.
За повече информация вижте видеото.
Дарик
√ Няма да се намаляват дните болнични, които могат да се дават накуп от лекуващ лекар
Работодатели и синдикати останаха на различни позиции за злоупотребите с болничните, но бе постигнато съгласие по
някои от предложените мерки по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
На заседанието НОИ оттегли предложението за намаляване на броя на дните болнични, които могат да бъдат давани накуп
от лекуващия лекар. Идеята беше да се направи промяна в правомощията на джипито по отношение продължителността
на временната неработоспособност - най-много седем, а не 14 дни накуп да може да издава, но за не повече от 20 дни с
прекъсване в рамките на една календарна година.
Социалните партньори постигнаха съгласие и по въпроса да има повторна медицинска експертиза на служителя в
болничен, но тя да не се извършва от лекар, нает в предприятието, а от независим медик в лечебно заведение, избрано от
работодателя.
Също така ще се изготви и правилник за работа на регионалните съвети към РЗИ, като в тях ще участват представители и
на работодателите, и на синдикатите.
Ще се даде още възможност за достъп до регистъра на болничните на работодателите и така те ще научават своевременно
за състоянието на своя служител.
От бизнеса обаче бяха категорични, че тези мерки са палиативни и няма да доведат до желания ефект.
"Моля много сериозно да се възприемат съображенията ни, това което се предлага просто е един палиатив, който не би
довел до нищо. От 23 януари по 3-4 часа обсъждаме и най-накрая предложените мерки се свеждат до това да се приеме
правилник към закона и в него да се предвидят по-засилен контрол и по-ефикасни мерки. А не всички останали разумни
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предложения, които биха могли в реално време да доведат до резултат и до пресичане на възможната злоупотреба",
отсече Радка Йосифова от КРИБ.
Тя припомни и искането на работодателите да не изплащат първите три от болничните, тъй като тази мярка е била приета
като временна. По думите й това не само не се прави, а се демонстрира отказ от разбирането на проблема. Като пример
тя посочи искането на КТ "Подкрепа" бизнесът да плаща не първите три, а първите пет дена от болничните.
Председателят на АИКБ Васил Велев също постави този въпрос и попита как да се постигне бъдещо споразумение, когато
не се спазват и сегашните договорености за връщането на стария режим.
Той отново настоя да има глоба за нарушителите.
"При нарушения на режима, да има наказания. Няма режим "лов и риболов" или екскурзия в Гърция", каза Велев и добави,
че предложените от бизнеса мерки не увреждат интереса на действително болните.
От КТ "Подкрепа" пък оспориха данните, които работодателите цитират, че се увеличават злоупотребите с болнични.
Според тях когато се правят констатации, се обиждат работниците, а няма факти. От синдиката подчертаха, че "няма
никакви риби, гъби и ловни излети", а увеличение на ръста на болничните при по-възрастните работници.
Economic.bg
√ Бизнесът към синдикатите: На чия страна сте за болничните?
Работодателите са категорични, че няма нищо технически невъзможно в техните предложения за затягане на
контрола
На чия страна сте – на коректните служители или на тези работници, които злоупотребяват с осигурителната система и
колегите си, използвайки фалшиви болничните листове? Този въпрос бе отправен от работодателските организации и
конкретно от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев към синдикатите по
време на днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество. Там бяха обсъдени предлаганите от бизнеса и
правителството мерки за затягане на контрола върху болничните.
В началото на дискусията Велев напомни, че още през миналата година АИКБ организира кръгла маса, на която представи
доклад, показващ експоненциален ръст на изплатените болнични, както като брой дни, така и като брой издадени листове.
Днес той отново отбеляза, че в периода от 2011 до 2019 г. е отчетен над 50% ръст на издадените болнични листове. Също
така средното отсъствие от работа по болест в България е достигнало 11 дни на фона на 6 дни средно за ЕС и 3 дни в
съседна Турция.
Именно затова четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговскопромишлена палата (БТПП) – предлагат обезщетенията за неработоспособност поради болест да се изплащат изцяло от
Националния осигурителен институт (НОИ), както бе преди средата на 2010 г. Освен това се планират внезапни проверки
и финансови глоби за служителите, за които бъде установено, че са използвали болничен без да са болни.
„Трябват наказания за злоупотребите. Заблуда е, че работодателят вади от джоба си, за да плаща първите три дни от
болничните на служителите. Парите трябва да дойдат от предприятието и затова тези, които са на работа, трябва да работят
повече, за да остане стабилна компанията и дори да се генерират пари за обезщетенията на болните. Именно затова хората
с фалшиви болнични крадат от колегите си“, заяви Велев и добави, че да няма санкции при доказване на фалшив болничен
е все едно някой да краде от магазин и да не бъде наказан.
„Да не се плаща обезщетение само за деня, за който бъде доказано, че даден човек не е спазвал предписания от лекаря
му болничен режим, като например е отишъл на плажа, е все едно някой да отиде в магазин в мола, да открадне три ризи
и като бъде хванат, да го накарат да върне само една от тези ризи, а с останалите две да си тръгне“, заяви още
председателят на АИКБ.
Сред идеите на работодателските организации още са компаниите да могат да сключват договори с „доверена“
медицинска служба, където да изпращат служителите си, които са в болничен, за контролни прегледи. Това ще се прилага
най-често при дълги болнични от по над 3-4 дни.
Също така бизнесът настоява да получава по електронна поща информация за издаден болничен на даден служител в
реално време, още след натискането на бутона за издаване от лекаря.
„Изпращането на информация за болничните в реално време ще е стъпка към все по-голямо преминаване към
електронното управление. Технологиите за изкуствен интелект напредват все повече и навлизат във все повече сфери.
Така че защо да не ги приложим и в тази област?“, попита зам.-председателят на БСК Димитър Бранков.
Представителите на синдикатите отбелязаха, че при експертни обсъждания по-рано е станало ясно, че изпращането по
електронна поща на информация за болничните би могло да наруши някои европейски регламенти за неприкосновеността
на личните данни. Освен това програмисти са обяснили, че това би било трудно за реализиране и по-лесно би било данните
да се появяват в специален централизиран онлайн портал и определен служител от заинтересованите компании да влиза
и да гледа кой от колегите му си е пуснал болничен.
„Недопустимо е работодателите да трябва да назначават специален човек, който да следи кой е болен и кой – не. Не желая
да чувам изказвания, че за програмистите нещо било невъзможно. Може по-скоро евентуално да е скъпо, но със сигурност
парите, инвестирани в такава система, ще се изплатят много бързо. По отношение на опазването на данните, то тях ще ги
гледат само администратори на лични данни“, заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов.
Васил Велев пък добави, че неговите програмисти могат за два следобеда да решат проблема как компаниите да получават
на своите електронни пощи информация в реално време за издадени на техни служители болнични.
Радка Йосифова от КРИБ обяви, че най-голямата работодателска организация застава изцяло зад думите на Симеонов и
Велев. Тя призова представителите на синдикатите, когато правят публични изказвания, че има определени фирми,
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създадени единствено с цел източване на НОИ чрез болнични, да назовават поименно въпросните фирми, защото в
противен случай премълчават престъпление.
„По отношение на опасенията на синдикатите, че нямало да се плащат болничните, ако доверена лекарска комисия на
дадена компания установи, че даден служител е по-добре, отколкото в първия ден от заболяването си, то такова нещо не
се предлага и няма да има. Въпросните комисии ще преглеждат както текущото здравословно състояние на работника,
така и цялата документация относно заболяването му – какви са били симптомите, какво му е било предписано, той
спазвал ли го е и т.н.“, обясни Йосифова.
Тя определи като обидни подозренията, че фирмите ще се договарят с лекарските комисии и заедно ще работят за
отменянето на всеки един болничен лист. По отношение на синдикалните опасения, свързани с желанието на
работодателите да имат свои представители в регионалните лекарски комисии, представителят на КРИБ обясни, че става
дума просто да се регламентира правно тази възможност и че не е сигурно дали всички организации и компании ще се
възползват. Йосифова призова синдикатите, ако толкова се притесняват относно това предложение, и те да вкарат свои
представители в тези комисии.
Конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Валери Апостолов заяви, че работодателите отправят тежки и безпочвени
обвинения към българските работници и заяви, че според него ръстът на болничните се дължи на застаряването на
населението. Той заяви, че представляваният от него синдикат се обявява против ограничаването на максималния срок на
болничните от 7 на 14 дни, както и против идеята удължаването да става с подпис на работодателя.
„Съгласни сме с вас, че не трябва да плащате 3 дни от болничните. Трябва да плащате 5“, пък заяви главният икономически
съветник на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова и обясни, че не може българските работодатели да не плащат никакви
обезщетения за болничните на фона на факта, че в Швеция компаниите поемат 14 дни от болничните при това на 100%.
Иван Кокалов от КНСБ пък отбеляза, че анализите на институциите не подкрепят твърдението на работодателите, че
служителите злоупотребявали с болничните, за да ходят на почивки или за да работят другаде, докато им се изплаща
болничния, тъй като най-голям е ръстът на краткосрочните болнични, а не на дългосрочните. „Предложените днес мерки
са по-скоро началото на един разговор как да се подобри регулацията при болничните“, заяви Кокалов и добави, че със
сигурност обаче решението не е ограничаване на правата на гражданите.
Така, с размяна на обвинения и обстрел с факти, премина днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество, но
след него остава нерешен въпросът кой на какво мнение е относно затягането на контрола върху болничните. На чия страна
е - на коректните служители или на тези работници, които злоупотребяват с осигурителната система и колегите си,
използвайки фалшиви болничните листове. Кой тип работници, а и работодатели – коректните или некоректните –
извличат по-голяма полза от сегашното положение.
Investor.bg
√ Въпросът със злоупотребите с болнични остава нерешен
Социалният министър Деница Сачева обяви, че подкрепя предложението на бизнеса да бъде своевременно информиран
при издаването на болничен лист
Бизнесът, синдикатите и държавата не постигнаха съгласие по пакета от мерки за ограничаване на злоупотребите с
болничните листове, ще продължат дискусията на следващо заседание.
Социалният министър Деница Сачева обяви, че подкрепя предложението на бизнеса да бъде своевременно информиран
при издаването на болничен лист. Министърът отхвърли въвеждането на наказания за злоупотребили работници и
призова да се подават сигнали до институциите, съобщава БНР.
От 7 на 11 са нараснали дните боледуване за всеки, нает от 2011-а до 2019 г., при условие че две трети от работещите не
вземат нито един болничен през годината. Това обяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България. Средно европеецът боледува 6 дни.
Пред Националния тристранен съвет, където се обсъждат мерки за ограничаване на злоупотребите, Велев отхвърли
позицията на държавата, че не желае да плаща за своя сметка първите три дни боледуване, както и не приема
предложението на бизнеса - да се въведе наказание за работника, ако се докаже измама:
"Казват: "Ама те синдикатите са против и затова няма да ги приеме", защото няма режим "лов и риболов". Няма и режим
"събиране на реколта", и "ремонт на покрив" или "екскурзия в Гърция". Когато очевидно има такъв случай, следва да има
наказание и наказанието не може да бъде само в деня, в който е заловен, да не му се плати болничният", сподели Велев,
добавяйки: „Няма никаква риба, никакви гъби и никакви ловни излети на работниците и служителите, нито са крадци,
както чухме преди малко тези тежки и безпочвени обвинения. Данните за болничните дни около празниците са четири
пъти или 400% по-малко, отколкото през другите периоди“.
Бизнесът повдигна темата в края на миналата година и поиска държавата да поеме плащането на обезщетенията за
първите три дни боледуване, които сега са за сметка на работодателите. Анализ на НОИ показа, че за 9 години разходите
за болнични са нараснали с 210 милиона лева, през 2018-а са достигнали 500 милиона лева.
За НОИ разходите нарастват с 82% за деветгодишния период, а за бизнеса - със 130 процента, но най-голямата тежест се
пада на болничните листове с продължителност между 8 и 30 дни.
Мерките, които държавата предлага на бизнеса и на синдикатите, са свързани със затягане на контрола. При фалшив
болничен обезщетенията ще се връщат, а лекарят ще подлежи на дисциплинарна санкция, като се въведе и механизъм за
бързо оповестяване на работодателя при болест на негов работник с възможност шефът да поиска втори преглед при
съмнение за измами.
В същото време се предлагат извънредни проверки по домовете на работниците, а при напускане на страната "Гранична
полиция" да проверява в регистъра на болничните и при издаден такъв да се уведомява НОИ.
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Предлага се още първият болничен лист да е с максимална продължителност до седем дни вместо досегашните 15.
Вероятно ще се намалят от 30 на 20 дни и тези, издавани от лекарските комисии. Наред с това държавата категорично
отказва да поеме плащанията на първите три дни боледуване.
„Тази политика би струвала около двеста милиона допълнително- Бюджетът е ограничен, ние сме държавата с най-ниски
данъци. Същевременно бюджетът ще има определена еластичност, която вече е изчерпана и просто механично
прехвърляне плащането на тези три дни от работодателите на НОИ как това помага служителите да си седят на работните
си места“, заяви от своя страна социалният министър Деница Сачева.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Паричното предлагане през януари се увеличава с 8,3% на годишна база
Заемите за домакинствата за една година нарастват с 10% до 24,069 млрд. лева, а при фирмите повишението е с
5,4% до 34,689 млрд. лева, изчисляват в БНБ
Паричното предлагане в България расте с 8,3% на годишна база през януари, се вижда от данните от паричната статистика
на Българската народна банка (БНБ). За сравнение годишното нарастване през декември беше 9,9%, през ноември – 9,3%,
а през октомври – 8,5%, отчитат в централната банка.
За един месец „широките пари" (паричния агрегат М3) се увеличават до 101,480 млрд. лева. Най-бързоликвидният им
компонент – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и
разплащателни влогове на домакинствата, през миналия месец нарастват с 34,5% на годишна база (15,5% годишен ръст
през декември 2019 година).
Според прогнозните данни на Министерство на финансите брутният вътрешен продукт за тази година трябва да достигне
126,7 млрд. лева.

В края на януари 2020 г. депозитите на неправителствения сектор са 84,100 млрд. лева и отбелязват годишното увеличение
със 7,9% (9,7% годишно повишение през декември 2019 година).
Спестяванията на бизнеса към 31 януари са 25,768 млрд. лева и за една година се увеличават с 11,8% (14,3% годишно
повишение през декември 2019 година).
Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 21,8% на годишна база през януари 2020 година (2,4% годишен ръст
през декември 2019 г.) и в края на миналия месец достигат 2,572 млрд. лева.
Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, в края на януари възлизат на 55,761 млрд. лева. Те се
увеличават с 8% за една година, колкото беше ръстът и през декември 2019 година).

6

В централната банка изчисляват, че нетните вътрешни активи са 65,670 млрд. лв. в края на януари и нарастват с 11,9% на
годишна база, при 14,1% годишно повишение през декември миналата година. В края на миналия месец основният им
компонент – вътрешният кредит, възлиза на 64,905 млрд. лв. и за една година нараства с 11,3% (11,5% годишно увеличение
през декември 2019 година).
През януари 2020 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 9,4%, като достигат 64,787 млрд. лв. (9,7%
годишно увеличение през декември 2019 година), отчита БНБ. Кредитите за сектора са 62,879 млрд. лв. При 62,696 млрд.
лв. към декември 2019 г. Те се увеличават на годишна база с 9% (9,3% годишно повишение през декември 2019 година).
Изменението в размера на заемите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други
парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 534,1 млн. лева. На годишна
база продадените кредити от Други ПФИ са 549,8 млн. лв. (в т. ч. 1,5 млн. лв. през януари 2020 година), а обратно
изкупените заеми – 15,7 млн. лв. (през януари 2020 г. няма обратно изкупени кредити).
Заемите за фирмите нарастват с 5,4% на годишна база през януари (5,9% годишно повишение през декември 2019 г.) и в
края на миналия месец достигат 34,689 млрд. лева, изчисляват в централната банка.
Кредитите за домакинствата са 24,069 млрд. лв. в края на януарии на годишна база се увеличават с 10% (9,5% годишно
повишение през декември 2019 година).
Към 31 януари 2020 г. жилищните заеми са 10,833 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 14,8% (14,5% годишно
увеличение през декември 2019 година).
За една година потребителските кредити се увеличават с 11,2% до 11,408 млрд. лв. (10,8% годишно повишение през
декември 2019 година).
На годишна база другите кредити намаляват с 38,4% (40,9% годишно понижение през декември миналата година), като
достигат 530,6 млн. лева.
В края на януари заемите, предоставени на финансови предприятия, са 4,121 млрд. Лева и за една година се увеличават с
43,6% (46,9% годишно повишение през декември 2019 година).
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От БНБ информират, че нетните чуждестранни активи в края на миналия месец са 57,447 млрд. лева при 57,801 млрд. лв.
в края на декември 2019 година, като нарастват с 2,8% в сравнение с януари 2019 г. (3,1% годишно повишение през
декември 2019 година).
През януари чуждестранните активи се увеличават с 3,1% (3,1% годишен ръст през декември 2019 г.), като достигат 67,449
млрд. лева.
Чуждестранните пасиви са 10,002 млрд. лева и на годишна база нарастват с 4,3% (2,9% годишно повишение през декември
2019 година).
√ Кирил Ананиев: Хората под карантина трябва незабавно да уведомят работодателя си
За 14-дневната карантина не може да се ползва болничен, а се излиза в отпуск, поясни министърът на
здравеопазването
Хората, пребивавали в район със зараза от коронавирус, които се прибират в България и нямат симптоми, трябва да
уведомят незабавно своят работодател, след което да останат по домовете си под карантина 14 дни. Това обясни
министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. За този срок не може да се ползва болничен лист, трябва да се излезе в
отпуск, подчерта той, цитиран от БНР.
"Не може да бъде болничен лист, защото няма установена болест и няма нормативно основание, на което да му се даде
болничен лист. Два са възможните варианти - платен или неплатен отпуск през тези 14 дни", заяви Ананиев.
Докато трае карантината от 14 дни, работникът ще бъде под наблюдение на личния си лекар. Всички джипита са получили
инструкции, допълни министърът.
"Трябва да има ясен координационен механизъм на всички институции, тъй като не става въпрос само за медицински
проблем", коментира от своя страна социалният министър Деница Сачева относно "доброволната" карантина от 14 дни
заради коронавируса, заради която работникът към момента трябва да ползва платен или неплатен отпуск.
"По-скоро ще поставя този въпрос да бъде обсъден и да има координационен механизъм от гледна точка на всички тези
въпроси, които вие зададохте, защото за момента действително ние обръщаме особено внимание повече на
медицинската част, а управленско-организационните аспекти все още са неясни и аз ще поставя този въпрос. Би трябвало
да има първо координация на национално, на регионално ниво. Това също ще отговори на въпроса за телефона защо
телефонът (горещият телефон за въпроси, свързани с коронавируса - бел.ред.) не отговаря, защото няма как един телефон
да отговори на абсолютно всички нужди и не на последно място смятам, че ще трябва да бъдат включени по-активно и
личните лекари в преценката кога човек трябва да остане вкъщи", заяви Сачева.
Тя предупреди, че масови отпуски заради паника също крият рискове.
"Защото нали разбирате, че ако всички масово в паника в момента излязат в отпуск, това също би имало много сериозни
икономически отражения, така, че би трябвало да действаме много внимателно в това отношение", подчерта Сачева.
По-рано от КНСБ разпространиха позиция във връзка с препоръките за 14-дневна доброволна карантина на всички, които
са пътували до райони, в които има случаи на коронавирус. В нормативната уредба няма понятие "доброволна" карантина,
а изолацията става само с болничен лист и съответното обезщетение, уточниха от синдиката и призоваха компетентните
държавни органи да преценят необходимостта от въвеждане на допълнителни текстове в сега съществуващите
нормативни актове, чрез които адекватно да се отговори на ситуацията.
БНР
√ Правителствата на България и Гърция заседават в Александруполис
Правителствата на България и на Гърция ще проведат съвместно заседание в Александруполис. Във фокуса на
обсъжданията ще бъдат двустранните енергийни и транспортни проекти.
Премиерът Бойко Борисов е начело на делегация от двама вицепремиери и 8 министри.
Транспортната, дигиталната и енергийната свързаност ще се обсъждат в гръцкия пристанищен град, след като през януари
тази година България обяви, че ще закупи 20% от проектната компания, която изгражда терминала за втечнен газ в
Александруполис. Това е част от стратегията за диверсификация на доставките за България и страните от региона, както и
част от договорките със САЩ за доставка на газ по това трасе.
„20% от акциите на терминала за втечнен газ - колкото има и държавната енергийна гръцка компания. Диверсификацията
не са само думи - за миналата година ние сме ползвали около 400 млн. втечнен газ, дошъл от Гърция, а и той в момента е
около 10% по-евтин. Ще се опитаме директно с американски компании да постигнем цени, които да са много по-изгодни
за българската икономика и индустрия“, каза през януари премиерът.
В напреднала фаза е и изграждането на интерконектора с Гърция. Между правителствата стои и въпросът за това как ще
се задвижи другият голям проект - жп връзката Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе.
√ Българите отправят петиции до ЕК за защита на правата или при неприлагане на закони
„Всеки гражданин на Европейския съюз може да отправи петиция до Европейския парламент във връзка с казуси, които са
в пряката му юрисдикция. Българите знаят за това си право и се възползват от него. Петициите са предимно за защита на
права или за неприлагане на определени законодателства. Обикновено гражданите сезират европейските власти, след
като видят, че няма съответната реакция в страната“. Това подчерта пред БНР евродепутатът от групата на Социалистите и
демократите Цветелина Пенкова. Тя е част от делегацията, която придружава членовете на Комисията по петиции към ЕП
по време на посещението им в България.
Пенкова поясни, че Комисията прави подобни визити в страни членки четири пъти годишно. Приоритет при избора на
държава е наличие на структурни проблеми или повторяемост на казусите.
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В предаването „Преди всички“ евродепутатът заяви, че посещението в България е свързано с над 20 петиции, подадени от
български граждани от 2018 година, във връзка с частни съдебни изпълнители.
„Нарушенията са в два аспекта – съдът не следи за клаузите в договорите на кредитополучателите и се индикираха
проблеми по отношение на справедливия съдебен процес. На базата на тези установени нарушения Комисията е подала
индикации на българските власти, за да се справят с този проблем. В края на 2019 година Народното събрание е приело
съответните промени в законодателството на база на тези индикации от европейските институции. Сега проверяваме дали
тези препоръки се прилагат“.
Комисията по петиции може да даде допълнителни препоръки, а крайната стъпка при неспазването им е наказателна
процедура срещу България.
До броени месеци след посещението си Комисията ще представи доклад със заключение за изпълнение на препоръките.
√ Николай Нанков: Стартът на тол системата повече няма да се отлага
Тол системата е готова за въвеждането и в търговска експлоатация от 1-ви март и повече няма да се отлага. Това каза
заместник регионалният министър Николай Нанков в отговор на твърденията на БСП за провал при старта на платеното
пътуване на база изминато разстояние.
"От БСП си служат с изкривени аргументи, които заблуждават гражданите", каза Нанков. Той заяви още, че тол системата
е ключов инструмент в борбата със сивия сектор в транспорта и уточни, че това е една от основните причини за отпора
срещу въвеждането на таксуването на база изминато разстояние.
До края на седмицата ще бъдат удовлетворени и исканията на превозвачите за намаляване на цените за наем на
бордовите устройства за камионите и автобусите.
√ Вицепрезидентът открива изложбата „Швейцарската следа в българската история“.
Вицепрезидентът Илияна Йотова открива днес изложбата „Швейцарската следа в българската история“.
В експозицията са представени изработени в кантона Гларус швейцарски текстилни продукти с български исторически
сюжети.
Изложбата, подредена в Националния военноисторически музей, е посветена на 142 години от Освобождението на
България.
√ Кристалина Георгиева номинира либерийката Антоанет Сайе за първи заместник в МВФ
Шефката на МВФ пренебрегна американец, смятан за фаворит за поста
Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева номинира Антоанет Сайе от
Либерия за свой първи заместник, съобщава БТА, като цитира Ройтерс.
"Антоанет демонстрира рядка комбинация от лидерски качества, сериозни анализаторски способности и непоколебим
ангажимент към справедливостта", каза Георгиева в изявление.
61-годишната Сайе е оглавявала африканското подразделение на МВФ от 2008 до 2016 г. Преди това тя е била министър
на финансите на Либерия и е работила 17 години в Световната банка.
В момента Сайе работи в Центъра за глобално развитие - мозъчен тръст, базиран във Вашингтон.
Кристалина Георгиева я номинира за втория човек в йерархията на МВФ, въпреки че като фаворит за поста беше сочен
изпълняващият длъжността помощник-министър на финансите на САЩ Джефри Окамото. 35-годишният Окамото има
подкрепата на своя началник, финансовия министър Стивън Мнучин.
Ако Управителният съвет на МВФ утвърди Антоанет Сайе, това ще наруши дългогодишната традиция вторият човек в
йерархията на международната институция да бъде американец. Съединените щати са най-големият акционер във фонда.
По-рано досегашният първи заместник на управляващия директор на МВФ, 66-годишният американец Дейвид Липтън,
обяви, че ще се оттегли от поста в края на този месец.
Кристалина Георгиева междувременно призова страните да не реагират пресилено на заплахата от новия коронавирус.
В противен случай те може да навредят на своите икономики, каза тя в интервю за в. "Уолстрийт джърнъл". Георгиева се
обяви за "добре насочени и пропорционални мерки".
МВФ понижава икономическите си прогнози заради вируса и се опитва да установи дали икономическите последици от
него ще са най-тежки през първото тримесечие на годината, заяви тя.
БНТ
√ Президентът на Кипър обсъди у нас съвместните проекти с България
България и Кипър отстояват общи позиции по отношение на многогодишната финансова рамка ина ЕС, че тя трябва да
гарантира икономическото и социалното сближаване между бедните и богатите страни в съюза. Президентът на Кипър е
у нас по покана на българския президент.
Президентите Никос Анастасиадис и Румен Радев настояват да се продължи политиката, която досега следваше ЕС по
отношение на социалната кохезия и общата селскостопанска политика.
Румен Радев - президент на Република България: С президента Анастасиадис твърдо поддържаме усилията да се приеме
такъв бюджет, който да гарантира устойчивото, иконочмическои социално сближаване вътре в ЕС, базирано на нашите
принципи за солидарност и единство.
Кипър е сред водещите инвеститори у нас. Президентите виждат потенциал в задълбочаване на сътрудничеството в
областта на енергетиката. Единодушни са, че България трябва да стане част от енергийната ос Израел-Кипър-Гърция.
Никос Анастасиадис, президент на Република Кипър: Общо е желанието ни да разширяваме сътрудничеството си в нови
хоризонти като енергетиката, иновациите, науката.
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Посещението на Никос Анастасиадис у нас съвпада с 60-годишнината от установяване на дипломатически отношения
между двете държави.
√ Мерки на "Дунав мост" срещу разпространението на коронавируса у нас
От вчера на граничния пункт на "Дунав мост" работи медицински пункт, който ще следи за пристигащи от Италия и Китай.
Това са част от превантивните мерки срещу навлизането и разпространението на коронавирус. Двама служители на
Регионалната здравна инспекция ще разпитват пътниците и ще раздават анкети за попълване.
През граничен пункт "Дунав мост" на денонощие минават над 1000 превозни средства от автомобили и автобуси до
тежкотоварни камиони. От вчера има денонощни дежурства на Регионалната здравна инспекция, а служителите на място
работят със защитни маски и ръкавици.
През изминалата вечер не е имало пристигащи пътници с подобна грипоподобна симптоматика. Регистриран е един
пътник, който пристига от Милано и е студент в Русенския университет. Препоръчана му е карантина в 14-дневен срок след
измерена телесна температура.
√ ЕК представя икономическите прогнози за България и целия ЕС
Европейската комисия ще представи днес зимния пакет на така наречения европейски семестър, който представлява
оценка на икономическото и социалното положение в държавите членки.
През последните години Брюксел отчиташе постоянен растеж на европейската икономика и рекордно ниска безработица.
За България изпълнителният заместник-председател на комисията Валдис Домбровскис, съобщи пред БНТ, че страната е
втора в Европейския съюз по най-нисък външен дълг, спазва добра бюджетна дисциплина, но трябва да концентрира
усилията си върху намаляването на неравенството в доходите.
News.bg
√ Един българин произвежда 423 кг боклук годишно
Установихме контрол върху заводите, където се изгарят боклуци. Това обяви министърът на околната среда и водите Емил
Димитров на дискусия в Народното събрание за политиката за управление на отпадъци. Успяхме да се договорим с
легалния бизнес, поясни той.
Циментовите фабрики изгарят много повече отпадъци, отколкото ние изискваме от тях, обясни още министърът, който
увери, че до седмица проблемът ще е изцяло решен. Вече се следят количествата боклук. По отношение на общините все
още има изкушения отпадъци, основно индустриалните, да се изхвърлят не в регионалните депа, а в местните. Това се
прави с цел пестене на средства, обясни новият екоминистър.
5000 площадки за боклуци са раздадени "на килограм", както се изрази министър Димитров. Тези депа много бързо се
разрастват и обхващат съседни терени. Той иска законодателни мерки, които да позволят бързо закриване на тези
площадки.
Темата за управление на отпадъците е изключително наболяла в последно време, заяви и председателят на екокомисията
в Народното събрание Ивелина Василева. Затова депутатите предлагат промени в Закона за управление на отпадъците.
Засилени мерки за превантивен контрол са заложени в Закона за опазване на околната среда, по думите й. Стана ясно
още, че "произвеждаме" 423 килограма боклук на жител за година. Вървим добре в оползотворяване на отпадъци. 36% от
боклука е рециклиран през 2018 г. Темпът на рециклиране на битови отпадъци у нас за последните пет години надминава
средния за ЕС.
В същото време сме под средното ниво на компостиране в ЕС. Най-добре се справяме с усвояването на пластмасови
опаковки - два пъти над заложените от държавата цели.
65% трябва да стигне рециклирането на отпадъци през 2035 година. Банкова гаранция при издаване на разрешения за
дейностите с всички видове отпадъци, иска държавата. Задължителни проверки след въвеждане на инсталации, предлага
още държавата.
Агенция „Монитор“
√ Уязвимите потребители на ток остават на регулирания пазар
55 000 индустриални и 3000 битови потребители на ток ще излязат на свободния пазар от 1-ви юли тази година. Това обаче
няма да важи за някои бизнеси като фризьорски ателиета например, съобщи председателят на парламентарната комисия
по енергетика Валентин Николов по време на дискусия, посветена на плана за преминаване към следващия етап на
либерализация. Николов обясни, че уязвимите и енергийно бедните групи засега остават на регулирания пазар, а
министерствата на енергетиката и на труда трябва да разработят механизъм за тяхната защита.
Според министъра на енергетиката Теменужка Петкова една от най-важните теми са уязвимите потребители. С МТСП и в
момента се работи по тази тема, финализират се текстове и критерии, добави Петкова.
Без защитата на определяните от държавата регулирани цени на тока, които са по-ниски от пазарните, остават всички
стопански потребители, чиито обекти са присъединени на 30 и повече киловата и битовите абонати с присъединена
мощност 50 и повече киловата, предвиждат обявените намерения за корекции в Закона за енергетиката. Това означава, че
над 12 процента от регулирания пазар на ток ще отиде на свободния.
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√ Две трети от биофермите още не са регистрирани
Няма БГ екоментета
Две трети от биопроизводителите не са се вписали в електронния регистър седмица преди крайния срок. Към момента в
него има регистрирани 2 516 биологични производители от общо 6 327, като в това число попадат търговци,
преработватели и други, обяви зам.-министърът на земеделието Чавдар Маринов.
За биофермите отговарят 14 контролиращи фирми, от които 5 са с изцяло попълнени данни. Информацията на останалите
трябва да се редактира. "Масово информацията, която беше предоставена, е непълна, неточна и с грешни данни", допълни
земеделският зам.-министър. Най-често липсва договор за контрол на биофермата. Маринов увери, че всички, които са
дали грешни данни, ще бъдат санкционирани, като глобите стигат до 5000 лв. Може да се стигне до отнемане на лиценз
на някое от контролните лица. Ресорният зам.-министър смята, че до 1 март, когато изтича крайният срок, всичко ще бъде
въведено.
Няма подадени сигнали срещу български екопродукти, показват данни от инфосистема за органично фермерство (ОФИС)
към Европейската комисия. Когато се подаде нотификация за продукт, това означава, че има замърсени партиди в други
страни, които информират Еврокомисията за несъответствията.
Преди България е била лидер като е получавала около дузина сигнали на година. Проблемни били най-вече
диворастящите култури, в т.ч. гъби, билки, треви, див чесън, боровинки, малини, левурда, дори слънчоглед и пчелен мед.
Мениджър
√ БАН: Има съчинени данни в доклад по "Натура 2000", изпратен в Брюксел
Българската академия на науките (БАН) e заявила, че докладът, изпратен от правителството на страната ни до Брюксел във
връзка с проекта за опазване на природата на ЕС "Натура 2000", е "откровено фалшив", съобщи
независимата общоевропейска медийна мрежа EURACTIV.
9 милиона лева (4,5 милиона евро) за състоянието на видовете и природните местообитания в България, изплатени с
парите на данъкоплатците от ЕС, има вероятност да са неправомерно изразходени, отчете през декември в свое
разследване журналистката Валя Ахчиева, която също вече е част от EURACTIV.
Ахчиева е намерила доказателства, че докладът, изпратен от България до Брюксел, който служи за основа за изплащане
на стотици милиони евро от средствата на ЕС по "Натура 2000" за шестгодишен период, е написан от хора, които нямат
познания по въпросите и не е консултиран със специалисти.
Ето и становището на БАН, на което европейските институции се основават:
Като институт, в който се намира основната част от научния потенциал на България в областта на биологичното
разнообразие, ИБЕИ-БАН с отговорност и загриженост разглежда изпратената в Европейската агенция по околна среда
информация за състоянието на видовете и местообитанията за периода 2013–2018 г. През този период, въпреки наличните
за целта средства, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
не успяха да организират необходимите дейности за мониторинг на биоразнообразието за целите на националното
докладване по чл. 17 на Директива за местообитанията пред Европейската комисия.
Едва при приключването на този период, те възложиха подготовката на докладите по чл. 17 на Директивата за
местообитанията на консорциум с преобладаващо чуждестранно експертно участие. Очевидно е, че данните, заложени в
доклада, не са актуални, в голямата си част са заимствани от по-ранни проучвания (преди 2013 г.). В редица случаи данни
от проучвания на конкретни ограничени обекти или местообитания неправомерно са екстраполирани за цели
биогеографски региони.
Част от данните просто са съчинени.
Не е събрана нова информация през периода 2013-2018 г., която да е резултат от насочени изследвания за целите на
докладването. Без каквито и да е аргументи, не са следвани приетите по време на първото докладване методики за оценка
на състоянието на целевите видове и местообитания, което не позволява сравнимост на резултатите с получените по-рано.
Не е ясно по каква причина детайлизирани и утвърдени от ИАОС и МОСВ в продължение на няколко години и в хода на
няколко проекта методики за картиране и оценка на природозащитно състояние сега са променени. Постоянната промяна
на методичния подход (тук не става въпрос за някои малки промени, визирани в ръководството за сегашното докладване)
лишава от смисъл мониторинга и води до погрешни заключения за природозащитното състояние и тенденциите, които би
трябвало да се определят на основата на многогодишни наблюдения чрез прилагане на един и същ подход.
Формални дейности, както и липса на прецизност и последователност при анализите, проучванията и оценките на
различните етапи от работата, могат единствено да доведат до некачествени резултати и натрупване на грешки. По
същество те обезсмислят този толкова отговорен за България ангажимент – периодичното докладване на
природозащитното състояние на видове и природни местообитания.
Мониторинг на биоразнообразието през 2013–2018 г. в България за целите на националното докладване по чл. 17 на
Директивата за местообитанията не е проведен поради неуспеха на МОСВ и ИАОС да го организират, но пък е подготвено
докладване на резултатите от такъв мониторинг, което е предоставено на Европейската агенция за околна среда!
Поради изложеното, ние отказваме да участваме в работни групи, които твърдят, че са произвели научен продукт, без при
това да са извършили съответните научни изследвания. Ние не искаме чрез евентуално наше участие да легитимираме
подобен подход, защото се опасяваме, че могат да бъдат нанесени щети върху българската природа, обществото и
авторитета на страната ни в европейски мащаб.
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√ Италия може да поиска от Брюксел по-голяма финансова свобода
Италия би могла да бъде принудена да поиска от ЕС да й предостави известна свобода на действие в изпълнението на
бюджетните цели в зависимост от влиянието на епидемията от коронавируса върху икономиката й, която вече е на ръба
на рецесията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
За тази възможност спомена заместник-министърът на икономиката Лаура Кастели, а премиерът на Италия Джузепе Конте
заяви вчера, че отражението от разпространението на новия коронавирус върху икономиката на страната може да бъде
много голямо.
Лаура Кастели коментира, че има определена свобода на действие, която ЕС би могъл да предостави във връзка с вероятни
събития, които могат да засегнат нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП). Тя добави, че се надява на Италия да
не й се налага да прибягва до подобна възможност, но че става дума за ситуация, в която ЕС би могъл да предостави
известна гъвкавост по отношение на бюджетните правила на съюза.
В този момент Италия е европейската страна, която е най-засегната от новия коронавирус с над 270 случая на заразяване
и седем починали. Случай на заразяване от коронавирус беше регистриран днес и в Сицилия, но двата най-засегнати
района са Ломбардия и Венето. Почти половината от италианския износ се пада на тези две области от промишлената
северна част на страната.
√ Първични избори при демократите: Сандърс е във водеща позиция, Байдън е под натиск
Кандидатите в първичните избори на демократите ще се срещнат отново на телевизионен дебат довечера в Южна
Каролина, четири дни преди решаващ вот, който ще даде на Джо Байдън последна възможност да излезе напред и да спре
победоносния ход на Бърни Сандърс.
До момента Сандърс е големият победител в първичните избори, след като в събота получи 46,8 процента от гласовете в
Невада, много повече от бившия вицепрезидент на САЩ.
Преднината му обаче илюстрира разцеплението в партията между привържениците на определилия се като социалист
сенатор и поддръжниците на по-обединяваща платформа, с която да се привлече и консервативния електорат.
В Чарлстън той ще се изправи срещу шестима кандидати на този десети телевизионен дебат от 20 ч. местно време (1 ч.
сутринта утре по Гринуич): Джо Байдън, Майкъл Блумбърг, Пийт Бутиджидж, Ейми Клоубъшар, Том Стайър и Елизабет
Уорън.
78-годишният Сандърс ще бъде взет на мушка от умерените си противници Байдън, Блумбърг, Бутиджидж и Клоубъшар,
които вероятно отново ще го атакуват за твърде радикалната му според тях програма, неяснотата около финансирането на
универсалното здравно осигуряване или заради неотдавнашните му коментари за Фидел Кастро.
В неделя Сандърс се изказа положително за "масовата програма за ограмотяване", предприета от бащата на кубинската
революция, като същевременно увери, че осъжда "авторитарната природа на режима".
Джо Байдън осъди възхищението, което според него е изразил Сандърс към отделни елементи от диктатурата на Кастро.
Майкъл Блумбърг пък припомни "мрачното наследство" на диктатора.
Сенаторът от Върмонт, който има цяла армия от верни активисти, ооще от началото на кампанията се проявява като
първокласен оратор.
"Идеи, които преди четири години изглеждаха радикални, станаха в известен смисъл водещи", заяви той в неделя по Си
Би Ес.
За Джо Байдън този дебат е много важен. Бившата дясна ръка на Барак Обама се надява да се представи силно в щата
Южна Каролина, където чернокожите са над половината от електората на демократите.
След два плачевни резултата в Айова и Ню Хемпшър 77-годишният бивш вицепрезидент се представи по-добре в Невада.
Той обаче разочарова в предишните дебати, в които каза, че е единственият способен да победи Доналд Тръмп през
ноември.
Неизвестната величина Стайър
Преднината от почти 15 пункта в допитванията за Южна Каролина се стопи за няколко седмици и сега Бърни Сандърс му
диша във врата.
"Ако спечелите убедително Южна Каролина, подготвяте Супер вторника и ставате големият фаворит", прогнозира в неделя
влиятелният чернокож конгресмен Джим Клайбърн, имайки предвид първичните избори в 14 щата на 3 март.
Милиардерът и филантроп Том Стайър, който се изяви на последните няколко дебата, се съсредоточи върху чернокожата
общност на този щат с много реклами и срещи с местните жители.
Тази стратегия го издигна на трето място в избирателните нагласи според усредненото изчисление на редица анкети,
извършено от сайта РиълКлиърПолитикс.
Следват бившият кмет на Саут Бенд, щата Индиана, Пийт Бутиджидж и сенаторките Елизабет Уорън и Ейми Клоубъшар.
38-годишният Бутиджидж е първият гей с шанс да получи партийната номинация след добри резултати в първите два щата.
Липсва му обаче подкрепа сред малцинствата, които критикуват проявите му на расова дискриминация, докато е бил кмет,
а някои религиозни избиратели имат проблем и със сексуалната му ориентация.
След първо слабо представяне миналата седмица милиардерът Майкъл Блумбърг отново застава на сцената на
телевизионен дебат, макар и да не участва в първичните избори в събота.
С трето място в националните анкети 78-годишният бивш кмет на Ню Йорк ще влезе в надпреварата по време на Супер
вторника, след като използва в кампанията си повече собствени финанси от всеки друг кандидат за президентски избори
в САЩ.
Блумбърг вече предупреди, че за кандидат-президент на Демократическата партия не бива да бъде номиниран Бърни
Сандърс, защото това според него ще е фатална грешка, която ще доведе до преизбиране на Доналд Тръмп.
От Индия, където е на официално посещение, президентът на САЩ също се включи в дебата, като увери вчера, че
демократите няма да позволят на Бърни Сандърс да спечели.
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√ Нови понижения на фондовите борси в Европа
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха нови понижения в ранната търговия във вторник,
следвайки вчерашните рекордни загуби. Притесненията от разпространението на коронавируса извън Китай продължават
да доминират пазарите и днес, пише Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,66 пункта, или 0,89%, до 408,2 пункта. Немският DAX се понижи с
130,45 пункта, или 1%„ до 12 904,79 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 59,05 пункта от
стойността си, или 0,83%, достигайки ниво от 7 097,78 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 55,59 пункта, или 0,96%, до 5
736,28 пункта.
В понеделник бяха изтрити близо 500 млрд. долара от стойността на фондовите борси в Европа, след като Италия съобщи,
че коронавирусът е взел 7 жертви в страната, а над 220 са заразени.
„Загубата на всичките печалби, постигнати от началото на 2020 г., в рамките на една сесия, беше доста драматичен, но
необходим начин корекция на пазарите“, коментира Иън Уилямс, икономист от Peel Hunt. „Сега те отразяват много поточно заплахата за корпоративните печалби, идваща от коронавируса“, добавя той.
Банковият сектор е сред най-големите губещи днес, като индексът SX7P се понижи с 1,80%.
Европейският автомобилен индекс SXAP отчете спад от 2,10%, на фона на притесненията на инвеститорите, че силно
зависимата от износа европейска икономика ще понесе по-големи щети от очакваното от коронавируса.
Авиопревозвачите, които бяха сред най-големите губещи вчера, записаха загуби и днес, като акциите на EasyJet, Ryanair,
Air France и Lufthansa се сринаха съответно с 2,23%, 1,29%, 4,32% и 2,66%.
Акциите на германския производител на кабели и кабелни системи за автомобили Leoni поевтиняха с 7,69%, след като
компанията отчете по-ниски от очакваното печалби за тримесечието.
Книжата на британската инженерна компания Meggitt поевтиняха с 4,88%, след като тя предупреди, че печалбите и ще
бъдат засегнати от вируса и проблемите с самолетите 737 MAX на Boeing.
Срив на Уолстрийт
Oсновните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха рязък спад в понеделник на фона на растящият брой на
заразените с COVID-19 извън Китай и опасенията, че разпространението на вируса ще доведе до продължително забавяне
на световната икономика, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с цели 1 031,61 пункта, или 3,56%, до 27 960,80 пункта. Това е най-големият
еднодневен спад за индексът на сините чипове от февруари 2018 г. Освен това индексът изтри всичките си печалби от
началото на 2020 г. и вече е с 2% под нивото си от края на миналата година. Широкообхватният индекс Standard & Poor's
500 записа спад от 111,86 пункта, или 3,35%, до 3 225,89 пункта, също отчитайки най-лошото си еднодневно представяне
от 2 години. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 355,31 пункта от стойността си, или 3,71%,
достигайки ниво от 9 221,28 пункта.
„Втората най-голяма икономика в света е спряла напълно. Хората все още не са взели предвид този факт“, коментира Лари
Бенедикт, главен изпълнителен директор на The Opportunistic Trader. Според него на фондовите пазари предстои корекция
от между 10% до 15%.
Книжата на авиопревозвачите Delta, United и American Airlines поевтиняха съответно с 6,29%, 3,26% и 8,52% Акциите на
операторите на казина и хотели Las Vegas Sands, MGM и Wynn Resorts поевтиняха с 5,17%, 5,38% и 6,08%>
Производителите на чипове също бяха засегнати, като акциите на Nvidia, Intel и AMD поевтиняха съответно с 7,07%, 4,01%
и 7,81%.
„Пазарът беше прекалено оптимистично настроен по отношение на разпространението на коронавируса. Тази нагласа е
подложена на тест.“, коментира Куинси Кросби лавен пазарен стратег в Prudential Financial.
„Компаниите правят оценка на своите вериги от доставчици и преценяват дали приходите ще се забавят. По тази причина
пазарът е в режим „първо продавай, после питай“, добавя Кросби.
Технологичният гигант Apple и неговите доставчици също записаха загуби. Книжата на производителят на iPhone
поевтиняха с 4,75%, докато тези на Skyworks Solutions и Qorvo паднаха с 3% и 1,88%.
Доходността по референтните 10-годишни държавни ценни книжа на САЩ достигна до 1,369% в понеделник,
доближавайки най-ниското ниво в историята от 1,36%.
Смесени резултати в Азия
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във вторник, следвайки тежките
загуби на Уолстрийт и растящите опасения от негативния ефект на коронавируса върху световната икономика, предаде Си
Ен Би Си.
Токийска фондова борса, която в понеделник остана затворена по случай рождения ден на императора, завърши сесията
с големи загуби, като индексът Nikkei 225 се понижи с 781,33 пункта, или 3,34%, до 22 605,41 пункта. Книжата на Fast
Retailings и Softbank поевтиняха съответно с 4,15% и 3,60%. На негативната тенденция се противопостави Fujifilm, чиито
акции поскъпнаха с 2,83%, след като японска медия съобщи, че правителството обмисля изполването на лекарство срещу
грип, изработено от отдел на компанията, за борба с коронавируса.
В континентален Китай индексът Shanghai Composite отчете спад 18,18 пункта, или 0,6%, до 3 013,05 пункта, докато помалкият Shenzhen Composite напредна с 9,81 пункта, или 0,51%, до 1 943,17 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се
повиши с 72,35 пункта, или 0,27%, до 26 893,23 пункта.
„Има знаци, че растежът на БВП на Китай за първото тримесечие ще се влоши с „много съществено“ и ще падне до ниво
от 2,8%. За цялата 2020 г. се прогнозира ръст от 5,5%“, коментира Беки Лиу от Standard Chartered Bank.
„Този резултат е под минималния ръст на БВП от 5,7%, нужен за т.нар „удвояване“ на китайската икономика до 2020 г.“,
добави тя.
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В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 24,57 пункта, или 1,18%, до 2 103,61 пункта, следвайки вчерашните загуби на
фона на големият скок в броя на заразени с коронавирус в страната през последните дни. Във вторник от Сеул съобщиха
за 60 нови случаи на заразени с COVID-19, като по този начин общата бройка достигна 893 души – втората най-голяма извън
континентален Китай. До момента жертвите на вируса в страната са 8, като през уикенда южнокорейските власти повишиха
до „най-висока“ степента на опасност от новия коронавирус.
Австралийският измерите ASX 200 се понижи с 111,7 пункта, или 1,6%, до 6 866,6 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
ръст от 7,02 пункта, или 1,28%, до 543,42 пункта. BGBX40 се понижи с 0,88 пункта, или 0,80%, до 108,67 пункта. BGTR30
изтри 3,74 пункта от стойността си, или 0,74%, достигайки ниво от 498,78 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,08 пункта,
или 0,06%, до 133,50 пункта.
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