
България на 2 скорости
(Стратегия за справяне с Covid-19)

1. Разделяне на обществото на две групи – високорискови (възрастни и 
хронично болни) и нискорискови (активни млади хора).

2. Възможно най-пълно физическо разделение на двете групи – в жилищата 
(разделяне на смесените домакинства), в обществения транспорт (различни 
превозни средства), магазините (различно работно време), здравните 
заведения (различни кабинети, входове)

3. Различна политика и мерки за двете групи:

• за високорисковата група – запазване на живота им чрез максимално ограничаване
на всяка активност и социална дистанция

• за нискорискова група – може да запази икономиката, като има икономическа
активност в разумни граници (с често преразлгеждане на база броя на заразени,
капацитети на лечебните заведения, процент на хората с придобит имунитет) при
нужните мерки за предотвратяване на възможно заразяване в максимална степен

Минимални 
жертви

Минимални 
икономически 
загуби

 Без 
натоварване на 
бюджета
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СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ
Стратегия за справяне с болестта с минимални загуби на
човешки живот и с минимални загуби за икономиката на
България без необходимост от значителни финансови
ресурси.

Цел 1: Минимална загуба на човешки живот
Цел 2: Минимални загуби за икономиката на страната
Цел 3: Минимално натоварване на държавния бюджет

Този подход може и да е най-адекватният във всички аспекти: 
социално-обществен, икономически, психологически, 
епидемиологичен, медицински.

http://ficosota.com/


2 групи на обществото

Защитена група

Група Летален 
изход

Размер на 
групата

65+ 8,1% 1,49 млн.

сърдечно-съдови 
заболявания 

10,5% ~2,0 млн.

диабет 7,3% 0,44 млн.

хронични 
респиратор-ни 
проблеми (ХОББ)

6,3%
(~0,5 млн.)

хипертония 6,0% 1,21 млн.

рак 5,6% 0,35 млн.

Активна група

Група Летален 
изход

Размер на 
групата

Деца и 
младежи

0,1% 1,3 млн.

Активни, 
здрави до 65г.

0,3% ~3,8 млн.
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2 групи на обществото – 2 скорости

За всяка от групите могат да бъдат 
приложени различни мерки, политики, 

ограничения, които да защитят максимално 
високорисковата група и да позволят на 

нискорисковата да поддържа икономическата 
активност на държавата.
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2 скорости

Хора във висок рискЗащитена група
• Стратегията за тази група е максимално ограничаване на възможността за

заразяване

• Пълно отделяне/регулиране от останалата част на обществото- като
местоживеене, транспортни средства, достъп до външни пространства, достъп
до търговски обекти, достъп до медицински услуги, достъп до държавни
институции и социални дейности

Хора в нисък рискАктивна група

• Стратегията за тази група хора е ограничаване на заболеваемостта в степен, в
която може да бъде поета без риск за здравната ни система, но в същото
време запазване на висока икономическа активност с цел предотвратяване на
щетите за българската икономика.

• Максимални мерки за сигурност на работното място, в обществените
пространства, в търговските обекти, в държавните и общински администрации,
в социални и здравни заведения, в училища и детски градина.

• Осигуряване на продължаването на стопанката дейност във фирмите в случай
на заразяване на служител с covid-19
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Конкретни мерки

Физическо отделяне и максимална защита Защитена група

• Разделяне в домакинствата: За домакинствата, в които има и млади хора и хора от
защитената група може да се направи стратегия за разделяне, според която: (1)
младите хора да се насърчат да използват свободни в момента семейни жилища
за отделяне на домакинствата (2) жилища на свои роднини (3) жилища на
доброволци, които ще приемат да ги споделят с други хора (4) свободни общински
жилища (5) общежития (6) жилища под наем – Airbnb (7) хотели с минимална
помощ от държавата. Статистика: 3,9 млн.жилища и 3 млн. домакинства

• Разделяне извън домакинствата: Освен въведените мерки по отношение на
супермаркетите, подобни тайм-слотове могат да се въведат за аптеките, GP-тата,
за плащане на битови сметки, за достъп до държавни и общински администрации.
Могат да бъдат отделени и различни превозни средства на градския транспорт за
двете групи
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Конкретни мерки (2)

Обезопасяване на работното мястоАктивна група
Целта е максимално предпазване от заразяване и минимален престой при наличие на 

заразен. Мерки:
1. Индивидуален план за движение на хората на работното място, за да може да се проследят

потенциално контактните лица 5 дни назад

2.Ограничаване и строго регламентиране на достъп на външни лица и транспортни средства –
максимално ограничаване, само до определени територии, без контакт с персонала, с
максимални защитни мерки, дезинфекция

3. Входен филтър и постоянен мониторинг на персонала

4. Максимално отделяне на потоците на хора и материални активи с цел ограничаване на
контактите между групи хора – не само в работни процес, а и за пристигане на работното място
и извозване

5. Предпазни средства (маски, ръкавици, облекла) и правила за социална дистанция

6. График за периодична дезинфекция на абсолютно всички помещения, съоръжения, инвентар

7. План за пълна дезинфекция при наличие на установен случай, включително учебна
дезинфекция
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