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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ПРЕДЛАГА СФОРМИРАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИ АНТИКРИЗИСЕН ЩАБ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СРИВ НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА БЪРЗОТО Й ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
Aсоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) апелира за незабавно създаване на Икономически 
антикризисен щаб, който да набележи набор от мерки за спасяването на българската икономика посредством целева 
подкрепа и помощ от държавата за справяне със затрудненията вследствие на епидемията от COVID-19 и икономическата 
криза, която те отпушват. Това се казва в официално писмо на работодателската организация до министъра на труда и 
социалната политика Деница Сачева. 
Като подкрепя необходимостта от незабавни действия с оглед осигуряването на безопасността на българските граждани, 
АИКБ апелира към пропорционални мерки за подкрепа на икономиката, на предприятията и работещите в тях. 
Нарушаването на нормалната стопанска дейност, на производствени процеси и на оказване на услуги, дори и за кратък 
период от време, застрашава сериозно икономиката на страната ни и може да доведе до трайна загуба на пазарни 
дялове, рефлектиращи в дългосрочна загуба на икономически растеж. Това беше отчетено и от Европейската комисия, 
която именно по тази причина разреши неспазване на правилата за държавни помощи при изработването на мерки за 
подкрепа на икономиката. 
АИКБ отправя конструктивни предложения за подкрепа на българските предприятия, включително следване на 
практиката, въведена в редица държави от ЕС за подкрепа на възнагражденията при преминаване на намалено работно 
време, като мярката важи за всички засегнати предприятия. Ако се стигне до пълно спиране на дейността, от АИКБ 
предлагат държавата да опрости осигуровките, които са за сметка на предприятието. Ако е необходимо, следва да се 
измени Законът за целта, в едно с набор на още целеви мерки за подкрепа на МСП и доходите на работещите хора. 
Според АИКБ от подкрепа в момента се нуждаят ключови за българската икономика сектори. Като пример са посочени 
производствените сектори, които търпят вреди както заради нарушените вериги на доставка и реализация, поради 
ограниченията, свързани с придвижване или отказ на поръчки, така и заради затруднения на производствен процес, 
поради необходимостта от засилени мерки за превенция на разпространението на вируса и свързаните с това 
допълнителни непредвидени разходи. 
От АИКБ припомнят, че ЕК одобри временна правна рамка за гъвкавост по отношение на държавната помощ в условията 
на епидемията от болестта COVID-19. Временната рамка включва защитни мерки, като свързва пряка финансова помощ, 
субсидирани заеми или гаранции за бизнеса, съобразени с мащаба на тяхната икономическа дейност, основавайки се на  
разходите им за заплати, оборота или ликвидността и използването на бюджетна подкрепа за оборотен или 
инвестиционен капитал. 
Рамката допълва останалите възможности на разположение на държавите за смекчаване на социално-икономическото 
въздействие от епидемията, според правилата на ЕС за държавната помощ. ЕК даде възможност на държавите да 
предприемат действия в полза на дружествата, например с отлагане на плащането на данъци или насърчаване на 
временна заетост. Държавите могат също да предоставят обезщетение на дружествата за претърпени вреди от 
епидемията. 
 
БНР 
 
√ АИКБ призова за формиране на Икономически антикризисен щаб 
Асоциацията на индустриалния капитал призова за незабавното създаване на Икономически антикризисен щаб, който да 
набележи мерки за спасяване на икономиката чрез целева подкрепа и помощ от държавата за справяне със 
затрудненията вследствие на епидемията от Covid-19. Това се казва в официално писмо на работодателската 
организация, изпратено до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. 
От асоциацията настояват за пропорционални мерки в подкрепа на икономиката, на предприятията и на работещите в 
тях. Бизнесът напомня и позицията на Европейската комисия, която разреши неспазването на правилата за държавни 
помощи при изработването на мерки в подкрепа на икономиката. 
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Ако се стигне до пълно спиране на дейността, от АИКБ предлагат държавата да опрости осигуровките, които са за сметка 
на работодателя и напомнят временната европейска рамка, която включва защитни мерки, свързани с пряка финансова 
помощ, субсидирани заеми или гаранции за бизнеса.  
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ предлага сформирането на Икономически антикризисен щаб 
Според Асоциацията ключови сектори имат нужда от подкрепа в момента 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) апелира за незабавно създаване на Икономически 
антикризисен щаб, който да набележи набор от мерки за спасяването на българската икономика посредством целева 
подкрепа и помощ от държавата за справяне със затрудненията вследствие на епидемията от COVID-19 и икономическата 
криза, която те отпушват. Това се казва в официално писмо на работодателската организация до министъра на труда и 
социалната политика Деница Сачева, съобщават от АИКБ. 
Като подкрепя необходимостта от незабавни действия с оглед осигуряването на безопасността на българските граждани, 
АИКБ апелира към пропорционални мерки за подкрепа на икономиката, на предприятията и работещите в тях. 
Нарушаването на нормалната стопанска дейност, на производствени процеси и на оказване на услуги, дори и за кратък 
период от време, застрашава сериозно икономиката на страната ни и може да доведе до трайна загуба на пазарни 
дялове, рефлектиращи в дългосрочна загуба на икономически растеж. Това беше отчетено и от Европейската комисия, 
която именно по тази причина разреши неспазване на правилата за държавни помощи при изработването на мерки за 
подкрепа на икономиката. 
АИКБ отправя конструктивни предложения за подкрепа на българските предприятия, включително следване на 
практиката, въведена в редица държави от ЕС за подкрепа на възнагражденията при преминаване на намалено работно 
време, като мярката важи за всички засегнати предприятия. Ако се стигне до пълно спиране на дейността, от АИКБ 
предлагат държавата да опрости осигуровките, които са за сметка на предприятието. Ако е необходимо, следва да се 
измени Законът за целта, в едно с набор на още целеви мерки за подкрепа на МСП и доходите на работещите хора. 
Според АИКБ от подкрепа в момента се нуждаят ключови за българската икономика сектори. Като пример са посочени 
производствените сектори, които търпят вреди както заради нарушените вериги на доставка и реализация, поради 
ограниченията, свързани с придвижване или отказ на поръчки, така и заради затруднения на производствен процес, 
поради необходимостта от засилени мерки за превенция на разпространението на вируса и свързаните с това 
допълнителни непредвидени разходи. 
От АИКБ припомнят, че ЕК одобри временна правна рамка за гъвкавост по отношение на държавната помощ в условията 
на епидемията от болестта COVID-19. Временната рамка включва защитни мерки, като свързва пряка финансова помощ, 
субсидирани заеми или гаранции за бизнеса, съобразени с мащаба на тяхната икономическа дейност, основавайки се на 
разходите им за заплати, оборота или ликвидността и използването на бюджетна подкрепа за оборотен или 
инвестиционен капитал. 
Рамката допълва останалите възможности на разположение на държавите за смекчаване на социално-икономическото 
въздействие от епидемията, според правилата на ЕС за държавната помощ. ЕК даде възможност на държавите да 
предприемат действия в полза на дружествата, например с отлагане на плащането на данъци или насърчаване на 
временна заетост. Държавите могат също да предоставят обезщетение на дружествата за претърпени вреди от 
епидемията.  
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ предлага сформиране на Икономически антикризисен щаб 
Целта му е набелязване на мерки за спасяването на българската икономика посредством целева подкрепа и помощ 
от държавата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) апелира за незабавно създаване на Икономически 
антикризисен щаб, който да набележи набор от мерки за спасяването на българската икономика посредством целева 
подкрепа и помощ от държавата за справяне със затрудненията вследствие на епидемията от COVID-19 и икономическата 
криза, която те отпушват. Това се казва в официално писмо на работодателската организация до министъра на труда и 
социалната политика Деница Сачева. 
Като подкрепя необходимостта от незабавни действия с оглед осигуряването на безопасността на българските граждани, 
АИКБ апелира към пропорционални мерки за подкрепа на икономиката, на предприятията и работещите в тях. 
Нарушаването на нормалната стопанска дейност, на производствени процеси и на оказване на услуги, дори и за кратък 
период от време, застрашава сериозно икономиката на страната ни и може да доведе до трайна загуба на пазарни 
дялове, рефлектиращи в дългосрочна загуба на икономически растеж. Това беше отчетено и от Европейската комисия, 
която именно по тази причина разреши неспазване на правилата за държавни помощи при изработването на мерки за 
подкрепа на икономиката, посочват от асоциацията. 
За подкрепа на българските предприятия АИКБ предлага следване на практиката, въведена в редица държави от ЕС за 
подкрепа на възнагражденията при преминаване на намалено работно време, като мярката важи за всички засегнати. 
Ако се стигне до пълно спиране на дейността, от АИКБ предлагат държавата да опрости осигуровките, които са за сметка 
на предприятието. Ако е необходимо, следва да се измени законът, в едно с набор на още целеви мерки за подкрепа на 
МСП и доходите на работещите хора. 
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Според АИКБ от подкрепа в момента се нуждаят ключови за българската икономика сектори. Като пример са посочени 
производствените сектори, които търпят вреди както заради нарушените вериги на доставка и реализация, поради 
ограниченията, свързани с придвижване или отказ на поръчки, така и заради затруднения на производствен процес, 
поради необходимостта от засилени мерки за превенция на разпространението на вируса и свързаните с това 
допълнителни непредвидени разходи. 
От Асоциацията припомнят, че ЕК одобри временна правна рамка за гъвкавост по отношение на държавната помощ в 
условията на епидемията от COVID-19. Временната рамка включва защитни мерки, като свързва пряка финансова помощ, 
субсидирани заеми или гаранции за бизнеса, съобразени с мащаба на тяхната икономическа дейност, основавайки се на 
разходите им за заплати, оборота или ликвидността и използването на бюджетна подкрепа за оборотен или 
инвестиционен капитал. 
Рамката допълва останалите възможности на разположение на държавите за смекчаване на социално-икономическото 
въздействие от епидемията според правилата на ЕС за държавната помощ. ЕК даде възможност на държавите да 
предприемат действия в полза на дружествата, например с отлагане на плащането на данъци или насърчаване на 
временна заетост. Държавите могат също да предоставят обезщетение на дружествата за претърпени вреди от 
епидемията. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Шефът на АИКБ: Икономическата криза няма да е по-малка от тази през 2008 г. 
Според Васил Велев трябва да има мерки за ограничаване на ненужни разходи 
Бизнесът иска незабавно създаване на Икономически антикризисен щаб. 
"В момента водим разговори със синдикалните лидери, искаме да излезем с обща позиция по въпроса. Спомняте си 
предишната криза, тогава Тристранният съвет изработи набор от антикризисни мерки. Тогава се създаде пакет от 
решения, които да смекчат последствията от икономическата криза. Трябва да има икономически щаб, защото в момента 
такъв няма. Икономическата криза е с много по-тежки последици от коронакризата", каза за "Денят ON AIR" 
предсeдателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
По думите му коронавирусът само е отпушил кризата. 
"Мерките трябва да са в няколко насоки, тях ги препоръча и ЕК. Те трябва и да са в посока ограничаване на ненужни 
разходи. Абсолютно неприемливо е увеличаване на бюджетните разходи за заплати", смята Велев. 
Според него кризата няма да бъде един месец, лошото ще бъде, когато тя се разпростре в повече сектори. 
"Когато премине кризата, който е оцелял, ще се опита да възстанови дейността. Икономическата криза няма да бъде 
само тези три месеца и няма да бъде с по-малки размери от кризата през 2008-2009 г.", добави председателят на АИКБ в 
ефира на Bulgaria ON AIR. 
Toй обясни, че ние имаме добра стартова и изходна фискална позиция. 
Расте броят на безработните у нас заради извънредната ситуация - посетителите в бюрата по труда са се увеличили от 
700 на 1300 за един ден. 
"Тази крива ще се променя като тази с вирусоносителите - тя може да изхвърчи. За да не стане това, хората трябва да 
знаят на какво могат да разчитат, каква подкрепа да очакват. Бюджетът при всички случаи ще се актуализира, но това 
трябва да се направи на база обсъдени и подкрепени от обществото антикризисни мерки", заяви Васил Велев. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Бизнесът иска Икономически щаб срещу кризата 
Бизнесът иска незабавно създаване на Икономически антикризисен щаб. 
"В момента водим разговори със синдикалните лидери, искаме да излезем с обща позиция по въпроса. Спомняте си 
предишната криза, тогава Тристранният съвет изработи набор от антикризисни мерки. Тогава се създаде пакет от 
решения, които да смекчат последствията от икономическата криза. Трябва да има икономически щаб, защото в момента 
такъв няма. Икономическата криза е с много по-тежки последици от коронакризата", каза за "Денят ON AIR" 
предсeдателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
По думите му коронавирусът само е отпушил кризата. 
"Мерките трябва да са в няколко насоки, тях ги препоръча и ЕК. Те трябва и да са в посока ограничаване на ненужни 
разходи. Абсолютно неприемливо е увеличаване на бюджетните разходи за заплати", смята Велев. 
Според него кризата няма да бъде един месец, лошото ще бъде, когато тя се разпростре в повече сектори. 
"Когато премине кризата, който е оцелял, ще се опита да възстанови дейността. Икономическата криза няма да бъде 
само тези три месеца и няма да бъде с по-малки размери от кризата през 2008-2009 г.", добави председателят на АИКБ в 
ефира на Bulgaria ON AIR. 
Toй обясни, че ние имаме добра стартова и изходна фискална позиция. 
Расте броят на безработните у нас заради извънредната ситуация - посетителите в бюрата по труда са се увеличили от 
700 на 1300 за един ден. 
"Тази крива ще се променя като тази с вирусоносителите - тя може да изхвърчи. За да не стане това, хората трябва да 
знаят на какво могат да разчитат, каква подкрепа да очакват. Бюджетът при всички случаи ще се актуализира, но това 
трябва да се направи на база обсъдени и подкрепени от обществото антикризисни мерки", заяви Васил Велев. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/189278-shefat-na-aikb-ikonomicheskata-kriza-nyama-da-e-po-malka-ot-tazi-prez-2008-g
https://www.bgonair.bg/?utm_source=dnes&utm_medium=link&utm_campaign=lenta
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Club Z 
 
√ Работодатели поискаха сформирането на икономически антикризисен щаб 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ апелира за незабавно създаване на Икономически 
антикризисен щаб, който да набележи набор от мерки за спасяването на българската икономика посредством целева 
подкрепа и помощ от държавата за справяне със затрудненията вследствие на епидемията от COVID-19 и икономическата 
криза, която те отпушват.  
Това се казва в официално писмо на работодателската организация до министъра на труда и социалната политика 
Деница Сачева, пише БТА. 
Като подкрепя необходимостта от незабавни действия с оглед осигуряването на безопасността на българските граждани, 
АИКБ апелира към пропорционални мерки за подкрепа на икономиката, на предприятията и работещите в тях.  
Нарушаването на нормалната стопанска дейност, на производствени процеси и на отказване на услуги, дори и за кратък 
период от време, застрашава сериозно икономиката на страната ни и може да доведе до трайна загуба на пазарни 
дялове, рефлектиращи в дългосрочна загуба на икономически растеж, посочват от Асоциацията и допълват, че това е 
било отчетено и от Европейската комисия, която именно по тази причина е разрешила неспазване на правилата за 
държавни помощи при изработването на мерки за подкрепа на икономиката. 
АИКБ отправя конструктивни предложения за подкрепа на българските предприятия, включително следване на 
практиката, въведена в редица държави от ЕС за подкрепа на възнагражденията при преминаване на намалено работно 
време, като мярката важи за всички засегнати предприятия.  
Ако се стигне до пълно спиране на дейността, от АИКБ предлагат държавата да опрости осигуровките, които са за сметка 
на предприятието. Ако е необходимо, следва да се измени Законът за целта, в едно с набор на още целеви мерки за 
подкрепа на малките и средните предприятия и доходите на работещите хора. 
Според АИКБ от подкрепа в момента се нуждаят ключови за българската икономика сектори. Като пример са посочени 
производствените сектори, които търпят вреди както заради нарушените вериги на доставка и реализация, поради 
ограниченията, свързани с придвижване или отказ на поръчки, така и заради затруднения на производствен процес, 
поради необходимостта от засилени мерки за превенция на разпространението на вируса и свързаните с това 
допълнителни непредвидени разходи. 
От АИКБ припомнят, че ЕК е одобрила временна правна рамка за гъвкавост по отношение на държавната помощ в 
условията на епидемията от COVID-19. Временната рамка включва защитни мерки, като свързва пряка финансова помощ, 
субсидирани заеми или гаранции за бизнеса, съобразени с мащаба на тяхната икономическа дейност, основавайки се на 
разходите им за заплати, оборота или ликвидността и използването на бюджетна подкрепа за оборотен или 
инвестиционен капитал. 
Рамката допълва останалите възможности на разположение на държавите за смекчаване на социално-икономическото 
въздействие от епидемията, според правилата на ЕС за държавната помощ, посочва още от АИКБ и напомнят, че ЕК е 
дала възможност на държавите да предприемат действия в полза на дружествата, например с отлагане на плащането на 
данъци или насърчаване на временна заетост. Държавите могат също да предоставят обезщетение на дружествата за 
претърпени вреди от епидемията. 
 
News.bg  
 
√ От АИКБ предлагат на Сачева да създаде Икономически антикризисен щаб 
Да има и Икономически антикризисен щаб, предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) до 
министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. 
С негова помощ да се помогне за предотвратяване на срива на българската икономика и създаване на предпоставки за 
бързото й възстановяване, се казва в позиция на АИКБ. 
Икономическият антикризисен щаб да набележи набор от мерки за спасяването на българската икономика с целева 
подкрепа и помощ от държавата за справяне със затрудненията вследствие на епидемията от COVID-19. Мерките да 
помогнат и за икономическата криза, която епидемията отваря. 
Нарушаването на нормалната стопанска дейност, на производствени процеси и на оказване на услуги, дори и за кратък 
период от време, застрашава сериозно икономиката на страната ни, мотивират се за исканата помощ от държавата 
едрите работодатели. 
Те се позовават на ЕК, според може да се стигне до дългосрочна загуба на икономически растеж, която разреши 
неспазване на правилата за държавни помощи при изработването на мерки за подкрепа на икономиката.  
Работодателите предлагат държавата да помогне за изплащане на заплатите на работниците при преминаване на 
намалено работно време. Мярката да важи за всички засегнати предприятия. Ако се стигне до пълно спиране на 
дейността, от АИКБ предлагат държавата да опрости осигуровките, които са за сметка на предприятието. 
Работодателите дори предлагат да се промени Законът заедно с набор на още целеви мерки за подкрепа на малките и 
средни предприятия и доходите на работещите хора. 
Според АИКБ от подкрепа в момента се нуждаят ключови за българската икономика сектори. Като пример са посочени 
производствените сектори, които търпят вреди както заради нарушените вериги на доставка и реализация заради 
мерките за ограничение на разпространението на коронавируса и непредвидени разходи. 
От АИКБ припомнят, че ЕК одобри временна правна рамка за гъвкавост по отношение на държавната помощ в условията 
на епидемията от болестта COVID-19. Временната рамка включва защитни мерки, като свързва пряка финансова помощ, 
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субсидирани заеми или гаранции за бизнеса, съобразени с мащаба на тяхната икономическа дейност, основавайки се на 
разходите им за заплати, оборота или ликвидността и използването на бюджетна подкрепа за оборотен или 
инвестиционен капитал. 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнесът иска незабавно създаване на Икономически антикризисен щаб 
АИКБ отправиха предложения за подкрепа на българския бизнес пред социалния министър Деница Сачева 
След като има Национален оперативен щаб, а през уикенда премиерът Бойко Борисов обяви създаването на паралелен 
лекарски щаб с множество работни групи, от бизнеса логично поискаха създаването и на Икономически щаб, който 
предвид ситуацията вероятно ще е много по-нужен.  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за незабавно да бъде създаден такъв щаб, който да 
набележи набор от мерки за спасяването на българската икономика вследствие от епидемията от Covid-19 и 
икономическата криза, която тя отпушва. Работодателската организация е изпратила официално писмо с искането си до 
министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. 
Като мотиви АИКБ описва нарушаването на нормалната стопанска дейност, на производствените процеси и на 
оказването на услуги, които и за кратък период от време, застрашават сериозно икономиката на страната ни и може да 
доведат до трайна загуба на пазарни дялове, рефлектиращи в дългосрочна загуба на икономически растеж. 
АИКБ отправя и предложения за подкрепа на българските предприятия, включително следване на практиката, въведена 
в редица държави от ЕС за подкрепа на възнагражденията при преминаване на намалено работно време, като мярката 
важи за всички засегнати предприятия. Ако се стигне до пълно спиране на дейността, от АИКБ предлагат държавата да 
опрости осигуровките, които са за сметка на предприятието. 
Според АИКБ от подкрепа в момента се нуждаят ключови за българската икономика сектори, които търпят вреди както 
заради нарушените вериги на доставка и реализация, поради ограниченията, свързани с придвижване или отказ на 
поръчки, така и заради затруднения на производствен процес, поради необходимостта от засилени мерки за превенция 
на разпространението на заразата. 
От АИКБ припомнят, че ЕК одобри временна правна рамка за гъвкавост по отношение на държавната помощ в условията 
на епидемията от болестта COVID-19. Тя включва мерки като пряка финансова помощ, субсидирани заеми или гаранции 
за бизнеса, съобразени с мащаба на тяхната икономическа дейност, основавайки се на разходите им за заплати, оборота 
или ликвидността и използването на бюджетна подкрепа за оборотен или инвестиционен капитал. 
ЕК даде възможност на държавите да предприемат действия в полза на дружествата, например с отлагане на плащането 
на данъци или насърчаване на временна заетост. Държавите могат също да предоставят обезщетение на дружествата за 
претърпени вреди от епидемията. 
 
БНТ 
 
√ 1351 души са се регистрирали като безработни само за ден  
Над 1350 души са се регистрирали като безработни на борсата само за ден в края на миналата седмица. Това заяви за 
„По света и у нас“ социалният министър Деница Сачева. 
Междувременно парламентът прие държавата да поема 60% от заплатите на служителите във фирмите, които са били 
принудени да затворят заради коронавируса. 
Въпреки затварянето на хотели, ресторанти, барове и МОЛ-ове, ограниченията в пътуванията между населните места и 
блокирането на границите, в засегнатите отрасли от икономиката все още не се наблюдава вълна от съкращения на 
служители, констатират от социалното министерство. 
Над 6890 са новорегистрираните в бюрата по труда за миналата седмица, съобщиха от Агенцията по заетостта. На този 
фон обаче повече от 3220 души са успели да си намерят работа в условията на коронавирус. Все пак покачването на 
безработицата е факт. Въпросът обаче е докога ще издържат фирмите. 
Работодателите заговориха за данъчна и осигурителна амнистия. Асоциацията на индустриалния капитал апелира за 
незабавно създаване на Икономически антикризисен щаб. 
От социалното министерство вече отчитат покачване на безработицата. 
Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: От началото на кризата досега средно дневно имаме по 
около 750 човека, които се регистрират заради корона вируса. Пикът беше миналия петък, когато се регистрираха 1351 
души. 
На този фон депутатите приеха мерки за запазване на работните места в рамките на Закона за извънредно положение. Те 
предвиждат държавата да плаща 60% от заплатите на работниците, във фирмите, които са били принудени да затворят 
заради коронавируса. 
Според „Подкрепа“, предложената от правителството схема за обезщетение няма да проработи. Синдикатът предложи 
своя. 
Ваня Григорова - КТ "Подкрепа": До 800 лв. да бъдат изплащани на 100% от държавния бюджет средствата. След това да 
намалеят на 80 и 60, вече в зависимост от увеличаването на дохода. Впрочем това е подхода на австрийците за 
компенсиране на изгубените доходи. 
От ресторантьорския бранш, който първи затвори врати, предложиха още по-драстични мерки. 
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Ричард Алибегов- председател на Асоциацията на заведенията: Веднага да влезе данъчна ваканция за бизнеса. 
Бизнесът никога не е искал пари, иска просто да не му се искат пари за да може да запази бизнеса си и да продължим да 
обслужваме наеми, кредити Държавата да поеме за 2 или 3 месеца, заплатите на персонала, за да не останат те без пари 
и на улицата. 
Работодателските организации призоваха за цялостен пакет от мерки за защита на икономиката. 
От Асоциацията на индустриалния капитал призоваха държавата да създаде и кризисен щаб за запазване на 
икономиката. 
Д-р Милена Ангелова- гл. секретар на АИКБ: Много е важно осигуровките да бъдат поети от държавата за онези 
предприятия, които сега трябва да затворят заради мерките със закон. Една осигурителна амнистия за два месеца не би 
трябвало да наруши толкова много постъпленията в държавния бюджет. И да приложим европейския опит където между 
65 % и 95% от възнаграждението се покриват за всички засегнати сектори. Ето, Македония дава две минимални работни 
заплати на всички, всички бизнеси. 
Социалният министър заяви, че все още не са обявени всички мерки, които се разработват за защита на работните места. 
Деница Сачева- министър на труда и социалната политика: Що се отнася до техните искания за данъчна и 
осигурителна амнистия, в момента под паника и под страх и притеснения не би трябвало да си позволяваме да взимаме 
дългосрочни стратегически решения, защото бихме могли да сбъркаме повече. 
Сачева обясни, че няколко министерства и експерти изготвят анализи и прогнози за отражението на коронавируса върху 
икономиката, на базата на които се подготвят нови мерки за ограничение на кризата. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. „Сега“ 
 
√ Само избрани сектори ще получат пари, за да не съкращават хора 
Промишлеността е напълно изключена от мярката, според която държавата ще поеме 60% от заплатите в 
закъсали фирми  
Търговските обекти в моловете, авиокомпании, авто-, жп и воден транспорт, хотели и ресторанти, туроператори, кина, 
фитнес зали ще получат право на подкрепа срещу съкращение на служителите си. Това предвижда проект на 
постановление на Министерския съвет, с който "Сега" разполага. Проектът вече е изпратен за съгласуване с работодатели 
и синдикати, предстои неговото приемане в следващите дни. В него промишлеността напълно липсва, въпреки че има 
индустрии като производството на авточасти например, които ще бъдат жестоко ударени от кризата. А икономисти и 
мениджъри се съмняват, че мярката изобщо може да сработи.  
Идеята е държавата да покрива чрез фонд "Безработица" 60% от възнагражденията на служители, които иначе биха 
загубили работата си. Срещу тези пари работодателите се задължават да запазят работното място, да покрият останалите 
40% от възнаграждението и да не съкращават тези служители в срок от 3 месеца след 3-те месеца, в които са получавали 
компенсации. 
Право на подкрепа от държавата ще имат само фирми, които са преустановили работа на най-малко 50% от списъчния 
състав на персонала към датата на издаване заповедта за прекратяване на цялата дейност или на част от нея поради 
наложеното извънредно положение. Поне 50% от техните служители трябва да работят в една от 16 икономически 
дейности, изброени в постановлението: 
- търговия на дребно (без храни, напитки и тютюневи изделия, автомобили и мотоциклети), ако работното място е в 
търговски обект на територията на търговски център; 
- железопътен, пътнически сухопътен транспорт, пътнически морски и крайбрежен транспорт, пътнически въздушен 
транспорт; 
- хотели и подобни места за настаняване; 
- туристическо и друго краткосрочно настаняване; 
- ресторанти и заведения за бързо обслужване; питейни заведения; 
- прожектиране на филми; 
- туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации; 
- артистична и творческа дейност; 
- други дейности в областта на културата; 
- спортни и др. дейности, свързани с развлечения и отдих; 
- поддържане на добро физическо състояние. 
 Друго условие към кандидатите е да не са правили съкращения в периода, в който ще получават компенсацията. Тя ще 
се дава за срок до 3 месеца, а постановлението ще влезе в сила със задна дата от 13 март. Т.е. ако фирмата иска пълна 
компенсация, не трябва да е освобождавала персонал от 13 март насам. Фирмите не трябва да имат задължения към 
бюджета, т.е. за данъци и осигуровки, не трябва да получават средства по европейски програми или от бюджета, и не 
трябва да са извършвали нарушения на трудовото законодателство. 
РЕАКЦИИ 
Бизнесът вече има доста забележки по проекта. 
Според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, предложението за 60% участие на 
държавата за спасяване на заетостта на работниците и служителите няма да проработи. "Иска се от едно предприятие да 
плаща 40% плюс 20% осигуровки за 6 месеца напред, за да получи тези 60% държавна помощ - при условие, че това 
предприятие е спряло и не работи, няма никакви приходи. А има разходи за данък сгради и такса битови отпадъци, 
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охрана на обекти, наеми и други постоянни разходи. Това е абсурдна мярка, която може да работи за предприятие със 
спад на продажбите 25% и това се прилага в Германия, но не и за спряло предприятие.  Мярката е абсолютно 
неприложима. Тя изключва случаите за намалени продажби, а само за спряло предприятие". 
Икономисти оспорват ограничения обхват на мярката:  
"Механизмът трябва да е отворен за всички сектори - доказваш удар и имаш достъп. Трябва да се премахне схващането 
за директна (нормативна) връзка между акт на държавен орган (заповед) и удар върху конкретния бизнес - такава има за 
баровете, но няма за предприятието, което произвежда автомобилни компоненти и в момента има огромен спад", 
коментира във "Фейсбук" Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Според него изискването за платени данъци и 
осигуровки също може да е много рестриктивно в някои случаи. 
А Асоциацията на индустриалния капитал разпространи официално писмо, в което настоява спешно да бъде 
създаден Икономически антикризисен щаб, който да набележи набор от мерки за спасяването на българската 
икономика. Писмото е адресирано до министъра на труда Деница Сачева.  
"Като подкрепя необходимостта от незабавни действия с оглед осигуряването на безопасността на българските 
граждани, АИКБ апелира към пропорционални мерки за подкрепа на икономиката, на предприятията и работещите в 
тях. Нарушаването на нормалната стопанска дейност, на производствени процеси и на оказване на услуги, дори и за 
кратък период от време, застрашава сериозно икономиката на страната ни и може да доведе до трайна загуба на 
пазарни дялове, рефлектиращи в дългосрочна загуба на икономически растеж. Това беше отчетено и от ЕК, която именно 
по тази причина разреши неспазване на правилата за държавни помощи при изработването на мерки за подкрепа на 
икономиката", се посочва в писмото на АИКБ. 
АИКБ предлага подкрепата на възнагражденията при преминаване на намалено работно време да важи за всички 
засегнати предприятия, а ако се стигне до пълно спиране на дейността, държавата да опрости осигуровките, които са за 
сметка на предприятието.  
Според АИКБ от подкрепа в момента се нуждаят ключови за българската икономика сектори, които търпят вреди както 
заради нарушените вериги на доставка и реализация, поради ограниченията, свързани с придвижване или отказ на 
поръчки, така и заради затруднения на производствен процес заради мерките срещу заразата.  
От АИКБ припомнят, че ЕК одобри временна правна рамка за държавната помощ в условията на епидемия, която 
включва преки субсидии, субсидирани заеми или гаранции за фирмите, съобразени с мащаба на тяхната икономическа 
дейност, разходите им за заплати, оборота или ликвидността. "ЕК даде възможност на държавите да предприемат 
действия в полза на дружествата, например с отлагане на плащането на данъци или насърчаване на временна заетост", 
посочват още от асоциацията. 
 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ НС подкрепи частичното вето на президента върху Закона за извънредното положение  
Репортаж на Добрина Карамболова 
Парламентът подкрепи ветото на президента Румен Радев върху Закона за извънредното положение. На извънредно 
заседание, след бурни дебати, депутатите отхвърлиха спорните текстове, след като държавният глава върна за 
преразглеждане разпоредбите за спекулата и разпространението на невярна информация за заразата. Така те на 
практика отпадат от закона. 
„За“ гласуваха 118 народни представители, 14 поискаха повторно гласуване на текстовете, а други 56 се въздържаха. При 
гласуването на ветото управляващите се разделиха. 
От ГЕРБ 35 депутати подкрепиха ветото, двама искаха текстовете да се приемат въпреки волята на президента, а 53 - се 
въздържаха. 
Мнозинството от депутатите от „Обединени патриоти“ - 12 - искаха текстовете да бъдат приети отново въпреки ветото. 
Трима патриоти го подкрепиха. 
БСП и ДПС единодушно подкрепиха ветото на президента. Депутатите от „Воля“ не бяха в пленарната зала. 
Разгорещеният дебат по-рано днес стана заради лични нападки между Спас Гърневски от ГЕРБ и Александър Симов от 
БСП 
Всички политически сили изразиха позициите си по ветото. Различава се единствено тази на ВМРО - те няма да 
подкрепят върнатите текстове. 
Опозицията обаче ще подкрепи ветото. Лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че цялата отговорност за кризата ще 
носят управляващите от ГЕРБ: 
"Очакваме, след като не приемате нашите предложения, да дадете ваши. Трябва да е ясно, дори и в извънредно 
положение, вие управлявате държава, вие носите отговорността за днешния ден и за последиците от кризата. 
Предложете план за действие! Нямате такъв! Само рестрикции, без стимули". 

https://bnr.bg/post/101244743/prezidentat-naloji-veto-varhu-merkite-pri-izvanrednoto-polojenie
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Изправени сме пред предизвикателство в световен мащаб, заяви председателят на групата на ГЕРБ Даниела 
Дариткова. Тя призова своите колеги от ГЕРБ да гласуват в подкрепа на ветото и да демонстрират мъдрост: 
"Няма как да се забрави, че преди месец държавният глава неочаквано и немотивирано сне доверието си от 
правителството. Споменът за ироничните забележки и вирусологичните разсъждения от 3 март също е ярък. Фактът, че 
предложеният текст за параграф 12 е на БСП и ние го подкрепихме, след първоначално, отхвърляне заради желанието да 
се приведе по-бързо в действие Законът за извънредното положение. Но анализите ще оставим за бъдещето. Сега е 
време за незабавни и решителни мерки, за да дадем пример. Бог да пази България!" 
Александър Симов от БСП заяви, че не може в такава ситуация журналистите да бъдат поставяни под риск: 
"Винаги е време за свобода на словото и заради това, поздравявам ви, че ще се откажете от това правило. Това е стъпка 
напред към подобряване на ситуацията в България. Не е достатъчна, тепърва ще има да се борим с много други заплахи, 
но смятам, че свободата на словото е основна. Независимо от пандемии, независимо от опасности, хората трябва да 
имат правото да казват, каквото си мислят. Журналистите трябва да имат правото да се изразяват. Всички трябва да сме 
свободни, а не постоянно да чувстваме някаква заплаха от полицейска кубинка или репресия". 
Александър Сиди от "Обединени патриоти" не отрече активността на президента, но заяви, че групата им няма да 
подкрепи ветото: 
"Във време на криза, на извънредно положение, каквото не е имало от Втората световна война насам, да се опиташ да 
извлечеш политически дивиденти, най-малкото не е мъдро. Това правим ние всички последните три дни - и политиците в 
тази сграда, а и тези извън нея. Няма как да подкрепим ветото в частта му за борбата с фалшивите новини. Фалшивите 
новини са изключителен бич за съвременното ни общество". 
Президентът Румен Радев приветства изхода от гласуването в парламента, но отново поиска „убедителен пакет от 
социални и икономически мерки в подкрепа на най-силно засегнатите“ от пандемията - малкия и средния бизнес. 
Трябва да преодолеем растящото социалното напрежение с конкретни и ясни мерки, които да дадат на българските 
граждани спокойствие и увереност в собствената им държава, призова държавният глава. 
 
√ Близо 7000 нови безработни през последната седмица  
В периода 16-20 март в бюрата по труда са се регистрирали 6894 безработни, като в това число влизат и хората, които са 
се завърнали от чужбина, показват предварителните данни на Агенцията по заетостта. 
През същия период работа на първичния пазар са започнали 3 221 безработни. 
От началото на март в бюрата по труда са обявени общо 11 871 свободни работни места. В периода 16-20 март 2019 в 
бюрата по труда са се регистрирали 5190 безработни, а работа на първичен пазар са започнали 6085 души. 
От регистрираните безработни в периода 16-20 март тази година най-голям дял са били заети в икономическа дейност 
Преработваща промишленост – 16,6% от случаите, следват секторите Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 
14,3%, Хотелиерство и ресторантьорство –8,0% и Държавно управление – 7,3%. 
Общият брой на регистрираните в бюрата по труда безработни към 20 март е бил 203 615. Броят им е с 635 или с 0,3% 
повече в сравнение 20 февруари, когато той е бил 202 980. 
До този момент не се забелязва съществено изменение в броя на регистрираните безработни. Това обясни в 
предаването "Преди всички" по "Хоризонт" Кремена Калчева от Агенцията по заетостта. 
 
√ Оранжев код за опасно време в 4 области  
Предупреждения със съответните кодове за времето са в сила за цялата страна. Оранжев, за обилен снеговалеж, е 
обявен в областите Монтана, Враца, Ловеч и Габрово. 
В останалите райони е издаден жълт код за сняг, в Централна и в части от Южна и Югоизточна България - за дъжд, а в по-
голямата част от Черноморието предупреждението е за силен вятър. 
Днес се очаква застудяване и нови снеговалежи. Шофьорите да карат внимателно и да тръгват на път подготвени, 
призоваха от Пътната агенция. Според прогнозата обстановката в страната ще остане сложна. В Северна и Западна 
България дебелината на снежната покривка ще се увеличава. 
В по-голямата част от Горнотракийската низина и по Черноморието ще вали дъжд. 
Значителни ще са валежите на места в Западна България, Предбалкана и Рило-Родопската област. 
По планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват навявания.  Максималните температури днес ще са 
между 0° и 5°, в крайните южни райони до 7-8°. 
В София, където снежната покривка достигна 21 см, тази нощ 140 снегорина са почистили и обработили пътищата със 
смеси срещу заледяване. 
Обработени са трасетата на градския транспорт, основни улици в кварталите, както и стръмни участъци и мостове. 
Започнало е почистване и в някои вътрешно-квартални улици в столицата. В момента движението на градския транспорт 
се извършва навсякъде по обичайните му маршрути, съобщиха от Столичната община. 
 
√ Русенският университет изработва безплатни предпазни шлемове за медици  
Репортаж на Ася Пенчева в предаването ''Нещо повече'' 
Предпазни шлемове за медиците в цялата страна изработват в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Първите 50 броя 
вчера бяха дарени на болница „Канев“ в Русе, а в момента се изработват следващите поръчки напълно безплатно. 
Русенският университет се включи в мащабната национална кампания за производство на предпазни шлемове за 
медицинските работници в страната, борещи се с пандемията от Covid-19. 

https://bnr.bg/horizont/post/101244944
https://bnr.bg/post/101245537/snegovalejat-prodaljava-140-snegorina-chistat-stolicata
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„Тази маска е одобрена от министерството на здравеопазването в Чехия. Тя се изработва вече там, преминала е 
необходимите изпитания и тук получихме готови чертежи, които директно се зареждат на 3D принтерите и се печата. В 
момента трети ден вече тук имаме в катедра „Телекомуникации“ включени 7 такива принтера, днес се включват още 5 
принтера в два други корпуса на университета и целта е да удвоим капацитета. Да можем да печатаме по около 80 
предпазни шлемове на ден“, обясни чл.к-т проф. Христо Белоев, ректор на университета и акцентира, че шлемовете не се 
продават. 
 
√ Разделят тежкотоварния трафик от и към Видин  
Пренасочват движението от Видин към Монтана и в обратна посока за 2 дена, съобщиха от Агенция "Пътна 
инфраструктура".  
От 18 ч. на 23-ти март, до 18 ч. на 25-ти март, поради влошените метеорологични условия, всички 
тежкотоварни автомобили с обща маса над 12 тона в посока Видин - Монтана се пренасочват от Дунав мост 2 
до пътно кръстовище Дунавци в посока Добри дол - Тополовец - Ружинци - Монтана.  
Тежкотоварните моторни превозни средства, пътуващи от Монтана за Видин преминават по път І-1 /Е 79/ Монтана - 
Ружинци - Димово - Видин. 
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет 
страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.  
 
√ Финансовите министри от ЕС отмениха временно бюджетните правила заради коронавируса  
Министрите на финансите на ЕС се съгласиха в понеделник с предложението на Европейската комисия да преустановят 
временно строгите правила за намаляване на публичния дефицит в блока, което ще позволи на държавите членки да 
харчат свободно за справяне с негативното икономически въздействието на пандемията от коронавирус. 
Временната мярка ефективно спира стриктния контрол от страна на Брюксел върху националните държавни разходи и 
най-вече върху правилото за бюджетен дефицит, който да не надвиши 3% от БВП на дадена държава и за държавен дълг 
не по-голям от 60% от БВП. 
Това ще бъде особено добре дошло в Италия, страната от ЕС, страдаща най-много от новия коронавирус и която често се 
намира в нарушение на фискалните правила на блока. 
Министрите са съгласни с оценката на ЕК, че условията за използване на общата клауза за изключение от фискалната 
рамка - сериозен икономически спад в еврозоната или изцяло в ЕС - са изпълнени. 
Така наречената "общата клауза за дерогация" от Пакта за стабилност и растеж дава на правителствата „необходимата 
гъвкавост да предприемат всички необходими мерки за подкрепа на нашите здравни системи за гражданска защита и за 
защита на нашите икономики“, се казва в съвместното изявление. 
Силно задлъжнялата Италия, но също така и Франция и Белгия, вече не спазват фискалните правила на ЕС, обявявайки 
през последните дни десетки милиарди евро допълнителни стимулиращи средства за борба с опасната болест, която на 
практика спря техните икономики. 
Министрите ще проведат видеоконференция и във вторник, за да обсъдят други начини за обединяване на силите за 
борба с това, което със сигурност ще се окаже изтощителна икономическа рецесия за целия континент и за световната 
икономика. 
На днешната среща обаче беше изключена идеята на Италия и на Франция за емитиране на общи европейски облигации, 
добили през последните дни известност като "коронаоблигации". 
Очаква се вместо това министрите да позволят на страните да искат гаранции за заеми от Европейския механизъм за 
стабилност (ESM), който разполага с 400 милиарда евро. 
 
√ ЕК с инициатива за „зелени коридори“ за транспортиране на стоки  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен даде 4 основни цели за изработването на т.нар. „зелени 
коридори“ за безпрепятствено преминаване на стоки от първа необходимост през страните-членки. Според първата 
прекосяването на границата трябва да отнема не повече от 15 минути. 
„През уикенда на някои гранични пунктове се образуваха опашки от 40 км. Някъде времето за преминаване отне 18 часа. 
Това трябва да се прекрати“, посочи Фон дер Лайен. 
Според втората цел тази коридори трябва да са отворени за всякакъв тип стоки, тъй като снабдителните вериги с ЕС са 
тясно свързани помежду си и трябва да се гарантира функционирането на свободния пазар. 
Третата цел е правителствата да вдигнат ограниченията на своя територия и четвъртата - да се намалят 
административните формалности за работещите в транспорта от всички националности. 
 
В. Монитор 
 
√ Нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа 
Нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа предлагат Агенцията по заетостта и Държавна агенция 
"Електронно управление" (ДАЕУ), напомнят от Агенцията по заетостта и призовават "Останете си вкъщи!". 
Услугата е достъпна на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел "Социални 
дейности"/"Безработица и насърчаване на заетостта", на следния линк: https://egov.bg/Е/egov/services/social-
services/unemployment, заедно с подробна информация за ползването й. 

http://www.api.bg/
https://egov.bg/Е/egov/services/social-services/unemployment
https://egov.bg/Е/egov/services/social-services/unemployment


10 

 

Новата услуга допълва съществуващите възможности за регистрация по електронен път, които Агенцията по заетостта 
предлага на своите бъдещи клиенти, с цел да не посещават офисите на бюрата по труда. Така те могат да получават 
посреднически услуги за подпомагане търсенето на работа дори и в условията на прилаганите мерки за ограничени 
контакти и социална дистанция. 
Услугата дава възможност за бърз достъп и лесно изготвяне на заявление-декларация за регистрация в бюрото по труда. 
Друго нейно предимство е, че заявлението ще бъде автоматично получено в бюрото по труда, в което лицето е избрало 
да се регистрира, без то да търси и вписва електронния адрес на бюрото. Ето защо безработните, които подават 
заявление по този ред, много внимателно и коректно трябва да адресират заявлението си до бюрото по труда, в което се 
регистрират, посочват от Агенцията по заетостта. 
От Агенцията напомнят, че регистрацията следва да се извършва по постоянен или настоящ адрес и само в едно бюро по 
труда в страната. Хората, които имат настоящ адрес, различен от постоянния, трябва да изберат според местоживеенето 
си в кое бюро по труда да се регистрират. Информация за населените места, попадащи в териториалния обхват на 
бюрата по труда, може да се намери на официалния сайт на Агенцията по заетостта - тук:  
https://www.az.government.bg/contacts/offices/  
Заявлението за регистрация се изпраща в съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване 
/ССЕВ/, за ползването на която се изисква лицето да се регистрира в нея и да я ползва чрез квалифициран електронен 
подпис /КЕП/ или ПИК на НОИ. Помощна информация за регистрация на физически и юридически лица и ползването на 
ССЕВ може да се намери на сайта на системата: https://edelivery.egov.bg/. Кратка информация в помощ на безработните 
лица ще бъде публикувана и на сайта на Агенцията по затостта, в рубриката "Информация за регистрация на търсещо 
работа лице": https://www.az.government.bg/Е/informaciya-za-registraciyaЕ/  
Кандидатите за регистрация ще получават обратно на профила си или на електронния адрес, от който са изпратили 
заявлението си, регистрационна карта с регистрационен номер и посочена дата за следваща среща или разговор с трудов 
посредник. Отговор ще получават и хората, които нямат право на регистрация, с посочени причини за отказ, а при 
необходимост от допълнителна информация служители ще се свързват с човека на телефонния номер, посочен в 
заявлението. Телефон и електронна поща или профил в ССЕВ ще се ползват и за последваща комуникация с бюрото по 
труда, поради което е важно те да са коректно попълнени. 
Важно е да се отбележи, че заявлението, което се подава към бюрото по труда по електронен път, служи само за 
регистрация на съответния човек за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води 
автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи. 
На Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел "Социални 
дейности"/"Безработица и насърчаване на заетостта" са активни и други пет електронни услуги за търсещи работа и 
работодатели, публикувани с подробна информация за тяхното съдържание и начин на ползване. 
Агенцията по заетостта отново призовава своите бъдещи и настоящи клиенти да си останат вкъщи и да се насочат към 
електронните й услуги, като ги уверява, че дистанционно ще получат цялото необходимо съдействие. 
 
√ Услугите на Търговския регистър са достъпни изцяло онлайн  
Услугите, предоставяни от Търговския регистър, от регистър Булстат, от регистър РИОС, са достъпни изцяло онлайн. 
Единствено Имотният регистър предоставя част от услугите си на гише. Това каза в ефира на Bloomberg TV Bulgaria 
Габриела Козарева, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. 
Козарева посочи, че спрямо настоящата ситуация, срокът за подаване на годишни финансови отчети се удължава от 30-ти 
юни до 30-ти септември, а този за т.нар. “нулеви декларации” се отлага от 31 март до 30-ти юни.   
Според нея мярката, предприета за ограничаване на услугите, предоставяни от нотариусите, е доста разумна, защото тя 
по естествен път ще намали притока на хора към службите по вписвания. 
“Ползвателите на електронни услуги не би трябвало да срещнат затруднения”, смята Козарева, като допълни, че услугите 
на Агенцията са изпълнявани електронно и по-рано, сега само се променя начинът, по който се пускат заявленията за тях. 
Експертът отбеляза, че за подаване на заявление в Търговския регистър е необходим електронен подпис, както и за 
проверка на документите, с които се удостоверяват вписаните обстоятелства - във втория случай може и със сертификат, 
издаван от Агенцията. 
“Гражданите трябва да имат предвид, че такси от Агенция по вписванията се събират единствено и само след заявена 
услуга. Те винаги се плащат по банков път, сметките са посочени на страницата на Агенцията”, коментира Козарева по 
повод опитите за измама в настоящата ситуация. 
 
√ Близо 53 млн. лв. инвестират в северния обход на Бургас 
Агенция „Пътна инфраструктура“ откри тръжна процедура за определяне на изпълнител при строителството на северния 
обходен път на град Бургас, с дължина 4,7 км. Индикативната стойност на проекта е 52 910 000 лв. без ДДС, а средствата 
са от републиканския бюджет. Срокът за подаване на офертите е до 28 май 2020 г. 
С изграждането на обхода транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ на юг по път І-6 София - Бургас, 
ще се изнесе извън центъра на града. По този начин ще се повиши безопасността на движение за пътуващите от Западна 
и Северна България като се избягна влизането в областния град. 
Трасето на обходния път ще започва при 230-ти км на път I-9 Сарафово - Бургас, непосредствено след Атанасовското 
езеро и в близост до настоящото кръстовище, ще преминава на запад заобикаляйки езерото, а след това ще се насочва 
към път I-6 Ветрен - Бургас и ще завършва при 493-ти км на първокласния път при селскостопанския надлез. Отсечката ще 

https://www.az.government.bg/contacts/offices/
https://edelivery.egov.bg/
https://www.az.government.bg/Е/informaciya-za-registraciyaЕ/
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бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и 
локални платна. Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез 4 пътни възли. 
Срокът за изпълнение на строителните работи е 18 месеца. 
 
√ Анализ: Дали търговията онлайн, технологиите и частните услуги ще бъдат големите печеливши от коронавируса?  
Борсовите индекси падат свободно, компаниите са изпаднали в големи затруднения. Икономическото въздействие на 
пандемията от коронавируса, което вече е огромно, би могло да доведе до дълбоки сътресения. Някои от играчите в 
сектора на технологиите и интернета изглежда са големите печеливши. 
В момент, когато близо един милиард души по света са поставени под ограничителен режим, хората се обръщат към 
тези нови услуги и механизми, които ни позволяват да се приспособим към тези най-малкото необичайни обстоятелства. 
"Мисля, че някои аспекти на работата и организацията й ще се променят за добро след края на сегашната ситуация", 
посочва Сали Майтлис, преподавател по организационно поведение в бизнес училището Саид бизнес към Оксфордския 
университет. 
"Хората ще открият, че могат да работят и да общуват по начин, който досега те не са могли и да си представят. Това ще 
ги принуди да станат на "ти" с технологията", обяснява г-жа Майтлис. 
Ето различните сектори, които бяха затруднени от тази епидемия, и секторите, които ще се възползват от нея: 
Гигантите в онлайн търговията срещу независимите търговски обекти 
Големите сайтове за търговия в интернет отчетоха увеличение на поръчките, защото потребителите, които са принудени 
да си останат у дома, купуват онлайн продукти от първа необходимост. 
Акциите на американските гиганти в търговията Walmart и Amazon се сринаха на 16 март, черния ден за световните 
борси. 
Walmart се възстанови след това с повишение на котировките от 25% спрямо началото на седмицата, а Amazon също се 
изправи на крака. 
"Констатираме увеличение на онлайн покупките и поради това запасите на някои стоки като основни продукти за бита и  
медицински консумативи са изчерпани", обяви Amazon. 
Малките независими търговски обекти са изправени пред сериозни трудности, подчертава Майк Чери, президент на 
Британската федерация на дребния бизнес. 
"Времената вече са много тежки за всички малки търговски обекти в страната. Веригите за снабдяване предизвикват 
сериозно безпокойство, а в същото време клиентите продължават да намаляват. Перспективите пред тях през идните 
седмици вероятно ще стават все по-мрачни", посочва Чери. 
Стриймингът срещу киното 
Заради бума в търсенето редица играчи в сектора на видеото и онлайн телевизията - Netflix, Canal+ et Google (компанията 
майка на YouTube) - ограничиха дебитите, за да се намали натискът върху интернета в Европа. На световно равнище 
влизанията в платформи за стрийминг отчетоха увеличение от 20% през миналия уикенд, според данни на агенция 
Блумбърг нюз. И тъкмо обратното - големите вериги от киносалони преживяват безпрецедентен спад на посещенията. 
Някои са затворили временно, за да дадат приноса си в овладяването на разпространението на вируса. 
В САЩ акциите на Cinemark и AMC Entertainment в петък се сринаха с 60% спрямо максимумите на котировките им през 
януари и февруари. 
Частните самолети срещу редовните полети 
Сега авиокомпаниите плащат за карантинните мерки и затварянето на границата и редица дружества от сектора са на 
ръба н фалита. Международната асоциация на въздушния транспорт (Iata) отчете в четвъртък, че въздушните превозвачи 
се нуждаят от спешна помощ от 200 милиарда долара. "Кризата (...) е много по-тежка и по-мащабна, отколкото след 11 
септември, епидемията от САРС (през 2002-2003) или пък световната финансова криза от 2008-а", предупреди 
генералният директор на Iata Александър де Жуниак. 
И тъкмо обратното компаниите, които управляват частни самолети, са във възход и търсенето на услугите им нараства. 
Заможните клиенти искат да не са принудени да пътуват заедно със стотици други хора, за които не знаят какво са 
правили преди полета, посочва Даниел Тан от MayJets, компания, чиято централа се намира в Хонконг. "Запитванията за 
предоставяне на услугите ни отбелязаха бум" с нарастване от 400%, според Ричард Захер, главен изпълнителен директор 
на компания за частни самолети в САЩ. 
Онлайн курсовете срещу спортните зали 
Много спортни зали вече са затворени, а запалените по спорта се насочват към онлайн курсове, за да могат да тренират у 
дома. 
Акциите на Peloton, американска компания за индивидуално спортно оборудване, скочиха и инвеститорите залагат на 
увеличено търсене за нейните велосипеди и бягащи пътеки, свързани с интернет, както и на онлайн курсовете, които тя 
организира. 
Видеоконференциите срещу събранията 
Тъй като нараства броят на хората, които работят с телеконферентна връзка, търсенето на технологии, позволяващи 
"събирането" на много хора, силно се увеличи. 
"Има такъв ажиотаж около дистанционната работа, че компании като Zoom отчитат силен скок на котировките си", 
коментира анализаторът на Creative Strategies Каролина Миланези, имайки предвид дружеството, специализирано в 
производството на оборудване за видеоконферентни връзки. 
Междувременно спортните събития и бизнес срещите се отлагат или се анулират и има голяма въпросителна дали това 
лято ще има олимпийски игри в Япония. 
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БНТ 
 
√ Мерки за спасяване на летния туристически сезон в България  
Заради извънредната ситуация с коронавируса в световен мащаб от Министерство на туризма предлагат пакет от мерки 
срещу евентуални фалити в бранша. Обмисля се и въвеждането на кризисна рекламна стратегия за летния сезон. 
Най-общо казано решението в тази трудна ситуация е всеки, който е платил за екскузия, която не може да се осъществи 
сега, да отложи пътуването за по-късен етап, но да не си иска парите обратно. Защото в противен случай туроператорите 
масово трябва да обявяват фалит, а потребителите да си търсят парите от застрахователите. Те пък от своя страна могат 
да търсят аргументи в извънредното положение и така в крайна сметка потребителите да се окажат в ситуация без 
върнати пари и без осъществено пътуване. Предложението е бъдат издавани ваучери за неосъществените пътувания. 
Отменените пътувания заради пандемията от коронавирус поставят на изпитание целия туристически бранш. И за да не 
се стига до фалити, се вземат предварителни мерки: предлага се да бъдат издавани ваучери за провалени пътувания при 
същите условия и качество, като при отменените ваканции. Ваучерът ще важи до две години след издаването му. 
Николина Ангелкова, министър на туризма: Да се издават ваучери до 24 месеца да се реализира  въпросната почивка. 
При същите условия, абсолютно същата категория хотел, съответно условия, които са платени от потребителя.  
Детайлите с ваучерите се уточняват съвместно с Комисията за защита на потребителите и следващата седмица ще бъдат 
факт. Тази мярка се приема добре и от бранша, и от туристите. 
Проф. Стоян Маринов, Варненска туристическа камара: Чрез отлагането на потреблението с тези ваучери е едно 
добро решение, което справедливо урежда отношенията и между туроператора, и клиента, защитавайки неговите 
потребителски права. 
Джани Шарков, председател на Асоциацията на туристическите агенции - Варна: Повечето проявяват разбиране. На 
95 процента приемат. Някои с неохота, малък процент, но общо взето в това положение разбират за какво става дума.  
По традиция за Великденските празници част от хотелите по българското Черноморие отварят по-рано заради 
румънските туристи. Тази година обаче всичко е отменено. 
Проф. Стоян Маринов, Варненска туристическа камара: Обнадеждаващо е, че румънските туоператори прехвърлят 
почивките и ваканциите за летния период. Отлагат ги за юли, за август, за септември, което означава, че не си 
търсят обратно парите от хотелиерите, защото ако и до там се стигне, ще се получи една лавина. 
За да бъде спасен летният туристически сезон в Министерството на туризма вече се разработва кризисна рекламна 
стратегия. Това означава, че за летните месеци усилията на бранша ще бъдат насочени към вътрешния туризъм. Ще се 
промени и рекламният подход, за да привлечем колкото се може повече чуждестранни туристи. 
 
√ ЕП гласува първите три предложения за справяне с последиците от COVID-19 в четвъртък  
В четвъртък Европейският парламент ще проведе извънредно пленарно заседание, на което ще обсъди и гласува 
първите три предложения от Европейската комисия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 в страните 
членки на ЕС. 
Тези предложения включват Инвестиционната инициатива в отговор на коронавирусната инфекция, законодателство, 
разширяващо обхвата на Фонда за солидарност на ЕС, за да бъдат включени извънредни ситуации в областта на 
общественото здраве и нов закон за спиране на така наречените „призрачни полети“ поради разпространението на 
COVID-19. 
Бяха приети мерки, за да бъде осигурена възможност за дистанционно гласуване по време на пленарното заседание. 
 
Manager.bg 
 
√ Мерките по места: Спират междуградски линии, изключват вендинг машините  
Единадесети ден на извънредно положение и все по-строги мерки за социална изолация в България. Междуградските 
автобусни линии почти напълно бяха преустановени, контролни пропускателни пунктове следят хората, които напускат 
областните градове по работа или други неотложни нужди. Местната управа продължава да въвежда вечерен час за 
непълнолетните. В повечето градове затвориха и вендинг машините. 
Какви са мерките, които се предприемат в различните градове: 
София - Софийска света митрополия разкрива телефонна линия за духовно-психологическа подкрепа. Това се случва с 
благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит. Телефонната линия ще 
бъде обслужвана от православни богослови-психолози всеки ден от 10.00 до 19.00 часа. Тел. +359 886 43 57 17.   
Кюстендил - От утре със заповед на кмета на Кюстендил се затварят всички кафе машини и вендинг автоматите на 
открито. Кметът апелира всички, на които се налага да се придвижват през създадените контролно-пропускателни 
пунктове, да пътуват с готови и коректно попълнени декларации. Общо 13 души са заявили готовност да се включат в 
доброволен отряд, в случай на нужда. 
Монтана - Със заповед на кмета на Монтана от днес всички кафе машини и вендинг автомати в общината ще бъдат 
изключени. Новото ограничение е заради опасността от разпространение на коронавирус при пипане на машините и 
автоматите от различни хора последователно.  
Видин - Служители от "Контрол и опазване на обществения ред" на община Видин, съвместно със експерти от Районната 
здравна инспекция, Комисията за защита на потребителите и Икономическа полиция към Областната дирекция на МВР 
проверяват аптечната мрежа, за спекула в цените. Проверките се извършват по разпореждане на Окръжната прокуратура 
в града. Екипи от общинската охрана във Видин проверяват ежедневно централната градска част (паркове, спортни и 
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детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места) за спазване на изискването да не се посещават, 
като досега няма установени нарушения. 
Кочериново - На територията на община Кочериново е въведен вечерен час за непълнолетните лица. Това съобщиха за 
Радио „Фокус” – Кюстендил от Общината. Със заповед на кмета на Община Кочериново Иван Минков за непълнолетните 
лица вечерният час е 19.00 часа. В същото време са затворени за ползване всички детски площадки и спортни 
съоръжения на открито, както и всички открити пазари на територията на Община Кочериново. Не се допуска 
посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.  
Ловеч - Вечерен час за децата и учениците до 18 години, още по-малко междуселищни автобуси и забрана на частните 
тържества препоръча Общинският оперативен щаб в Ловеч. Вечерният час ще важи за малолетни и непълнолетни 
граждани от 19.00 до 6.00 сутринта. В този времеви пояс те нямат право да бъдат извън дома, на обществени места, 
освен ако не са с придружител. Временно се спира сутрешния автобус по направлението Ловеч – София, като остава този 
в 13.00 часа, който се връща вечерта. Спират се и междуселищни автобуси до 21 селища в Община Ловеч. По-точно 
преустановява се обслужването на автобусните линии до: Абланица; Александрово; Брестово; Българене; Горан; 
Владиня; Дренов; Къкрина; Пресяка; Гостиня; Радювене; Скобелево; Славяни; Смочан; Тепава; Деветаки; Умаревци; 
Йоглав; Дойренци; Хлевене и Слатина. Ще пътуват обаче автобусите по линията Ловеч – Баховица – Лисец (заради 
работниците), както и по линията Ловеч – Сливек - Горно Павликене - Малиново – Стефаново (поради отдалеченост и 
липса на магазини).  
Троян - Откриха гореща телефонна линия за възрастни и самотно живеещи хора на територията на община Троян, които 
имат нужда от подкрепа за доставка на храни и лекарства по домовете. Нуждаещите се могат да звънят на номер: 
067068050. Телефонът е денонощен. На него те могат да заявят желанието си за помощ по отношение на снабдяване с 
хранителни продукти, закупуване на лекарства, съдействие за административни услуги, плащане на сметки. На съшия 
телефон могат да се обаждат и кандидати за доброволци, които са готови да помогнат. Към този момент в Троян има 
регистрирани 25 души - доброволци. Петима от тях вече са включени да съдействат на възрастните хора още от началото 
на извънредното положение. Настоящата инициатива надгражда над вече съществуващите грижи към възрастните хора - 
Домашен социален патронаж, програмите "Патронажна грижа" и "Топъл обяд", допълват от Община Троян. 
Павликени - На пет ключови места в Павликени са поставени информационни табла за епидемията от коронавирус. 
Таблата съдържат основна информация за вируса, за начините на предаване, както и ефективните мерки за предпазване 
от заразата. В сградите на кметствата, читалищата, пенсионерските клубове, здравните институции и други публични 
институции ще бъдат поставени 140 плаката с информация. В сайта на общината е обособен и специален раздел с цялата 
информация за вируса и приетите заповеди за ограничаване на епидемията.   
Стара Загора - Общо 70 доставки на пакетирани храни и лекарства са извършили екипите на Община Стара Загора на 
самотноживеещи възрастни хора, болни или трудноподвижни граждани през първата седмица на инициативата. 
Помощта се осъществява по идея на кмета Живко Тодоров. За да се заяви доставка, желаещите трябва да се обадят на 
тел: 0885 382 233, всеки делничен ден, от 9.00 до 17.00 часа и да посочат от какво имат необходимост. От общинска 
администрация припомнят, че след като подадат заявка, нуждаещите се трябва да предоставят на служителите списък с 
хранителни продукти или рецепта за лекарствата, както и средства за закупуването им. При доставката, която е 
безплатна, се заплаща стойността на закупените стоки, удостоверена с касов бон. Призовават се гражданите да бъдат 
бдителни и да съблюдават за това дали посещаващите ги са облечени в униформите на Община Стара Загора. Не се 
приемат заявки за пазаруване по промоции на големите търговски вериги, купуват се стоки от близки магазини. Втората 
нова социална услуга, която предлага Община Стара Загора, е доставка на топла храна на трудноподвижни и самотни 
старозагорци, които са в много затруднено положение. Към момента има реализирани допълнителни над 40 доставки на 
храна, приготвена от Диетичния стол. Телефонът за включване в услугата е 0885 36 30 77. В помощ на нуждаещите се 
Домашния социален патронаж продължава да обслужва около 350 души. 
Нова Загора – Общината обяви телефони за помощ на хора в нужда и за психологическа подкрепа. На самотноживеещи и 
трудноподвижни, нямащи близки на територията на общината, се предоставя допълнителна услуга - купуване на 
медикаменти и храни от първа необходимост, със средства на желаещите да се възползват. В рамките на работните дни, 
от 9.00 до 16.00 часа, на телефон 0877 559 856 може да се заявят поръчките. При нужда от психологическо консултиране, 
може да се позвъни на телефон 0877 559 823, от 8.00 до 17.00 часа. Жителите на малките населени места могат да 
използват за връзка кметовете.  
Търговище - БЧК в Търговище обяви кампания за набиране на доброволци. В кампанията могат да се включат хора на 
възраст от 18 до 60 години. Те ще са ангажирани в три основни направления: поставяне на стикери на домовете на 
поставените под карантина; организация на пропускателен режим и дезинфекция на болничните заведения; 
изпълняване на заявки за закупуване на хранителни продукти и лекарства на трудноподвижни и самотни възрастни хора. 
Желаещите могат да се заявят на тел.0601 6 2250 от 9.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.00 часа или 
на targovishte@redcross.bg, допълват от БЧК в Търговище.  
Шумен - Детският отдел на Регионалната библиотека "Стилиян Чилингиров" в Шумен ежедневно ще публикува в сайта и 
в страницата си в една от социалните мрежи забавна и образователна информация в помощ на самоподготовката вкъщи. 
Чрез съобщение на страницата на отдела, на имейл detski_otdelsh@abv.bg и на телефон 0879 060 072 децата могат да 
заявят получаването на електронно копие от притежавано от библиотеката учебно съдържание, включително помощни 
тестове по учебните предмети от първи до седми клас. Срокът на заетата вече литература ще бъде служебно удължен до 
отмяна на извънредното положение за всички читатели на библиотеката. 
Балчик - Балчик преустанови до второ нареждане процедурата за отдаване на свободни тротоарни площи - общинска 
собственост, по алея "Двореца" за идващия туристически сезон. Мярката е с цел да не се допусне струпване на хора в 
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обстановката на опасност от разпространение на Covid-19. Общината обичайно предоставя площите за периода от 1 
април до 30 септември, като предимство да търгуват имат кандидатите с адресна регистрация в общината, хора с 
увреждания и социално слаби граждани. По алеята към архитектурно-парковия комплекс "Двореца" традиционно се 
продават сувенири, цветя, бижутерия, печатни изделия, има атракциони. 
Добрич - И в Добричката община въведоха вечерен час за малолетни и непълнолетни като мярка срещу опасността от 
разпространението на коронавирусната инфекция. Забранява се на непълнолетните да пребивават на обществени места 
във всички селища в общината след 20.00 часа, освен ако не се придружавани от родител или настойник. Общината 
обявява и "горещ" телефон - 058 600 889, на който се приема информация от и за местни хора, които са се завърнали от 
рискови дестинации в чужбина, както и от градове в страната с установени случаи на коронавирус. 
 
√ Актуалните мерки и ограничения за придвижване в Европа и по света  
Министерството на външните работи актуализира информацията за мерките и органиченията при придвижването в 
държави от Европа и по света към 23 март. Вижте какви са те. 
Турция – От 27 март международните полети, с изключение на тези до и от Ню Йорк, Вашингтон, Хонконг, Адис Абеба и 
Москва ще бъдат спрени. Въведена е забрана за излизане от домовете на гражданите над 65 годишна възраст, 
включително и за тези, които страдат от хронични заболявания. 
Германия – Полетите на авиокомпания "Луфтханза" по маршрути Франкфурт на Майн – София и София – Франкфурт на 
Майн са анулирани от днес до края на май 2020 г. или до второ нареждане. 
•    Авиокомпания "Уиз Еър" ще осъществява полети от/до София до края на март. Компанията не е продължила договора 
си с летището във Франкфурт и от 01 април няма да извършва полети от Франкфурт. 
•    Засега няма промени в предстоящите полети на авиокомпания "Райънеър"по маршрута Кьолн – София и на 
авиопревозвача "Уиз Еър" по направление София – Франкфурт на Майн – София. 
•    Анулирани са полетите на авиокомпания "Юроуингс" по направление Дюселдорф – София - Дюселдорф. 
Германия – От 22 март и за поне две седмици във всички провинции в Германия са въведени следните мерки: 
•    Ограничаване на социалните контакти на гражданите до максимално възможното; 
•    Забрана за пребиваване навън на повече от двама души заедно (не се отнася за членове на семейството от едно 
домакинство); 
•    Спазване на минимално отстояние от 1,5 м. един от друг на обществени места; 
•    Пътуване до работа, за грижа за болен (нуждаещ се от помощ), за наложителна среща, за разходка на въздух или 
спорт в лично качество е позволено; 
•    Празнуване в групи, дори и в домашна обстановка, не се позволява; 
•    Ресторанти и заведения за хранене се затварят (възможно е вземане на храна и напитки за вкъщи); 
•    Заведения за грижа за тялото (като фризьорски салони и др.) се затварят, изключения се допускат за тези, предлагащи 
здравни грижи; 
•    За всички предприятия е наложително спазването на хигиенните разпоредби и вземането на ефективни мерки за 
защита; 
Разрешава се практикуване на спорт (джогинг), разходка на деца, разходка на куче, пътуване до работа, излизане за 
пазаруване, посещение на лекар или за оказване на помощ другиму, но само индивидуално и при спазване на правилото 
до двама души заедно.  
Всяка отделна федерална провинция може да налага и допълнителни ограничителни мерки. В Бавария, Заарланд и 
Саксония излизането извън дома е допустимо само в наложителни случаи. За спазването на мерките ще следят 
полицията и общинските служби по обществения ред, като при нарушения ще бъдат налагани санкции. Няма единни 
глоби за цялата страна, но в Северен Рейн-Вестфалия и Райнланд Пфалц, например, глобите достигат до 25 000 евро. 
Русия – От 27 март до 17 април авиокомпания „Аерофлот“ прекратява полетите си до София. На сегашния етап 
компанията ще продължи да изпълнява маршрутите до Брюксел, Лондон, Берлин, Дъблин, Мадрид, Рим, Амстердам, 
Букурещ, Женева и Париж. „България Ер“ продължава своите полети до и от Москва, като с отчитане на натовареността 
може да бъдат отлагани полети. 
Всички граждани над 65 години и такива, страдащи от хронични заболявания (захарен диабет, бронхиална астма, 
онкологични заболявания и такива прекарали инсулт и инфаркт) са задължени да спазват домашен режим. 
Работодателите са длъжни да осигурят възможност за работа на тези хора от дистанция, да им предоставят полагаем 
отпуск или да ги пуснат в болничен. 
Украйна – До 3 април остава в сила забраната за влизане на чужденци в Украйна. Границите са затворени и за 
транспортни средства, осъществяващи редовен пътнически превоз (самолети, влакове, автобуси). Няма ограничения за 
карго превози по въздух, море и суша. Техните екипажи и шофьорите на сухоземни транспортни средства ще преминават 
скрининг. Изключения важат за чартърни линии, осъществяващи превоз на пътници, завръщащи се в Украйна по график. 
Допуска се извозване на европейски граждани от Украйна с извънредни полети, върнали украински граждани в страната. 
Същите имат нерегулярен характер и не се обявяват предварително.  
В Киевска, Харковска, Донецка, Тернополска, Ивано-Франковска, Житомирска, Днепропетровска области и в Киев-град е 
обявена извънредна ситуация във връзка с разпространението на коронавируса. Очаква се въвеждането на извънредно 
положение и за територията на цялата страна. От 23 март общественият транспорт в Киев работи в ограничен режим и 
осигурява превоз само на работници от сферата на критичната инфраструктура и журналисти, които имат съответните 
специални билети. 
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Мароко – Извънредното положение ще продължи до 18 часа на 20 април. Всички международни полети от и за страната 
са преустановени от 19 март. На 22 март бяха прекратени създадените механизми за подпомагане на напускането на 
Кралство Мароко от чуждестранни туристи, намиращи се в страната, със специални и/или планови въздушни полети. От 
24 март спира целият обществен транспорт. Очаква се спиране и на междуградските влакове и автобуси. Забранява се 
напускането на населени места с лични превозни средства освен при наложителни медицински нужди. Влаковете ще 
функционират единствено с цел доставка на стоки от първа необходимост и въз основа на наличен удостоверителен 
документ, съгласно изискванията. 
Кувейт – Транзитен престой или трансфер на български граждани в Кувейт не е възможен. В сила е полицейски час от 
17.00 ч. до 04.00 ч. Гражданите на чужди държави, нарушили полицейския час, ще бъдат експулсирани. Подготвят се 
разрешителни за напускане на страната на учителите – чужди граждани, които са изявили такова желание. 
Китай – Всички, пребивавали през последните 14 дни в Република Корея, Италия, Иран, Япония, Франция, Испания, 
Германия, САЩ, Великобритания, Швейцария, Швеция, Белгия, Дания, Австрия, Нидерландия, Норвегия и Австралия 
попадат под задължителна двуседмична карантина, която се провежда в специално определени за това места (пунктове 
за изолация), а не в домашни условия. При установяване на заразен пътник, пътуващ в същия самолет, другите пътници 
също се издирват и настаняват в специално определени за това пунктове за карантина, в който следва да останат до 
излизане на резултатите от тест за диагностициране. Всички медицински разходи по тестване и лечение или такива, 
възникнали от настаняването в местата за прекарване на карантина, се заплащат от съответния пътуващ. 
Всички директни полети до Пекин се пренасочват за първоначално кацане към 12 летища в различни части на страната: 
Тиендзин, Тайюен, Хоххот, Шъдзяджуан, Шанхай Пудон, Дзинан, Циндао, Нандзин, Шенян, Далиян, Джънджоу и Сиан. На 
всички пътници се извършва преглед и тест за коронавирус, като само тези с негативни резултати могат да продължат 
към Пекин. 
Пътуващите към Китай с цел бизнес първо са настанявани за своя сметка в определени от властите хотели/места за 
поставяне под карантина, до излизане на резултатите от диагностициращ тест. Наложена е забрана за алпинизъм в Тибет 
за върховете с подход от китайска страна.  
Полети до Европа се осъществяват само с авиокомпания „Еър Чайна“ до Франкфурт и с Аерофлот до Букурещ или Москва 
с евентуална комбинация до Истанбул. Поради ограниченията, наложени за влизане в съответната страна, 
прекачване/транзитно преминаване не се разрешава през Сеул и Сингапур на граждани, пристигащи от Китай. 
Единствена възможност за транзитно преминаване при излитане от Китай остава полет през летище Хонконг, откъдето 
турските авиолинии летят до Истанбул. 
 
√ Радан Кънев призова да се вземат бързи мерки в подкрепа на малкия и средния бизнес  
Изправени сме не само пред здравна криза, но и пред „свирепа икономическа криза“, затова трябва да бъдат 
предприети бързи мерки в помощ на малкия и средния бизнес. Това вече не е работа на щаба. Това вече е работа на 
властта и политиците за това да не се допуснат верижни фалити. Да не се допусне спирала от задлъжнявания, Да не се 
допусне счупване на обществения гръбнак, който е малкия, семейния, средния бизнес. Малкият бизнес е жив организъм. 
Кога ще се помогне има огромно значение. Късната помощ често пъти не е помощ. Това заяви в ефира 
на bTV евродепутатът Радан Кънев.  
„Що се отнася до здравната криза, нямаме друг избор, освен стриктно да спазваме мерките на щаба, който е създаден да 
се справи със ситуацията и носи отговорност „Когато водиш война, не можеш да имаш два щаба“, каза още Радан Кънев.   
Според него държавата трябва да вземе спешни мерки в помощ на бизнеса подобно на тези, които вече приеха Франция 
и Германия. 
„Гръбнакът на българската икономика е малкият и среден бизнес, а не олигарсите, за които говори премиерът. 
Правителството спокойно може да отпусне между 3 и 5 милиарда за такива мерки, предвид хвалбите за финансовата ни 
стабилност“, заяви Кънев. Сред другите мерки, които трябва да бъдат взети, според българския евродепутат, са 
данъчноосигурителна ваканция за малките предприятия и запазване на работните места. 
В четвъртък Европарламентът трябва да гласува пакет в помощ на пострадалите бизнеси от кризата с коронавируса. 
„Там са включени 1,5 милиарда лева свежи пари за България и още толкова има от фондове, които вместо да бъдат 
върнати, ще бъдат ползвани за борба с коронавируса. Правителството ни трябва да изхарчи тези пари прозрачно, а за тях 
има и условие за подпомагане на бизнеса“, каза още Радан Кънев. 
 
√ Еврокомисията вдигна целта за намаляване на парниковите газове до 2030 г.  
Европейската комисия реши да действа по-твърдо по постигане на целите си за въглеродно неутрален континент и 
увеличи целта за намаляване на емисиите от парникови газове до 2030 година от 40% до 50-55% в сравнение с 1990 
година.  
Това включва и изменението към наскоро предложения закон за климата като целта е да се постигне нулева емисия до 
средата на века. 
Анализът дава указания за това къде се насочват усилията на Комисията, в опита да се постигне климатична неутралност 
до 2050 г. 
„Глобалното затопляне вече достигна 1°C и в момента светът е на път да не постигне Парижкото споразумение“, се казва 
в документ на комисията, като се твърди, че „лидерството на ЕС през 2020 г. е необходимо повече от всякога“, за да се 
ограничи затоплянето до под 2°C. 
„Способността на ЕС да демонстрира осъществимостта на неутралитета на климата и да управлява справедлив преход ще 
изпрати силен сигнал до други страни да следват примера“, се казва в документа. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/radan-kanev-trjabva-da-se-predpriemat-barzi-merki-v-podkrepa-na-malkija-i-srednija-biznes.html
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Изследването „оценка на въздействието“ ще се опита да оцени плюсовете и минусите на избора на една или друга опция 
и кани коментари с оглед на последното проучване на Комисията, което се очаква да бъде публикувано през септември. 
Важно е, че Комисията твърди, че засилването на амбицията за климата сега ще разпредели разходите във времето и „би 
довело до по-постепенен годишен преход на намаляване и разпределение на усилията за неутралитет на климата през 
2050 г.“ 
За разлика от това, забавянето на действията вероятно ще изисква по-брутална корекция след 2030 г., въпреки че това ще 
облекчи икономическата болка в краткосрочен план, съобщава Euractiv. 
„ЕС би трябвало да елиминира повече от половината от емисиите само за 2 десетилетия след 2030 г., за да постигне 
неутралитет на климата до 2050 г. Това е много по-бързо намаляване на годишните емисии, отколкото е постигнато 
досега и по този начин по-голямо предизвикателство, отколкото през предходните четири десетилетия“, се посочва в 
документа. 
„Ето защо инициативата има за цел да оцени какво би трябвало да бъде по-балансираният път за намаляване на 
емисиите от 2020 г. до 2050 г. и по този начин да се преразпредели навреме усилията за преход към климатична 
неутралност“, се казва в документа. 
Според някои анализатори на политиките на ЕС посланието е ясно: Комисията поставя основите, за да направи целта по-
висока през 2030 г. 
„Наистина важен момент - може би най-важният - е степента, в която резултатите от оценката на въздействието са 
политически предопределени“, казва Брук Райли, ръководител на въпросите на ЕС в Rockwool Group, производител на 
строителна изолация. 
„Никой няма да го признае, но е безопасно да се каже, че целта е 55%“, каза Райли. 
Райли последва обратите на предишни проучвания за оценка на въздействието, които бяха изготвени в рамките на 
минали комисии. И вижда подобен модел да се очертава. 
„Ако Комисията иска да постигне 55%, те трябва да моделират и да направят солиден план за още. Те трябва да могат да 
кажат „Вижте, нашата оценка на вероятните щети на климата, разходите за здравето и т.н., означава, че наистина трябва 
да се насочим към 60%. Но това ще изисква повече инвестиции, така че добре, нека да направим компромиси с 55%“. 
Това се случи през 2013 г., под ръководството на Барозо, когато Комисията за първи път постави целите за 2030 г.“ 
Победители и губещи 
За да бъдем сигурни, преходът към ненулеви емисии ще означава дълбока трансформация за много отрасли и ще 
създаде много печеливши и губещи страни. 
Докато се очаква някои сектори да нарастват - възобновяеми енергийни източници, енергетика и строителство - други 
„вероятно ще се трансформират“, се казва в документа на Комисията, като се позовава на автомобилния сектор, 
транспортните услуги и селското стопанство. 
С по-задълбочена цел за декарбонизация до 2030 г. тези преходи вероятно ще се засилят в краткосрочен план, като ще 
изпратят „пулсационни ефекти върху цялата икономика“, твърди Комисията, със съответните социални въздействия. 
Това създава безпокойство сред съответните сектори. „Не можем просто да си поставим цел и да очакваме цели 
индустрии да се „трансформират магически“, казва Франсоа Реджис Мутон, европейски директор в Международната 
асоциация на производителите на нефт и газ (IOGP). 
„Трябва да създадем улесняващи политики за мащабиране на широкомащабните технологии за намаляване на 
въглеродните емисии, които ще им помогнат да запазят своята конкурентоспособност по време на този преход“, добави 
той. 
 
√ Европейските борси започват седмицата с нов сериозен спад  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа потънаха до близо 7-годишно дъно в ранната търговия в 
понеделник на фона на растящите опасения от рязко свиване на глобалния икономически растеж за 2020 г., след като 
още няколко страни обявиха сериозни мерки за изолация в опит да ограничат разпространението на коронавируса, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 10,76 пункта, или 3,67%, до 282,28 пункта, като предприетите от ЕЦБ и 
правителствата на страните от Европейския съюз мерки не успяха да предотвратят големите разпродажби на пазарите. 
Европейският бенчарк се е свил с повече от 30% (4 трилиона долара) в сравнение с февруарския си връх. 
Немският DAX изтри 253,63 пункта от стойността си, или 2,84%, достигайки ниво от 8 675,32 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 отчете спад от 192,91 пункта, или 3,72%, до 4 997,87 пунтак. Френският измерител CAC 40 се 
понижи с 112,39 пункта, или 2,78%, до 3 936,41 пунта. 
Подиндексите на компаниите от минно-добивния сектор (SXPP), технологични сектор (SX8P) и туристическият сектор 
(SXTP) се понижиха съответно с 6,31%, 3,11% и 6,19%, като икономическата активност в повечето сектори е сведена близо 
до нулата. Това предвещава дълбока и продължителна глобална рецесия. 
„Отбягването на рисковите активи изглежда няма да напусне пазарите, тъй като инвеститорите се опасяват, че сме 
изправени пред най-лошата световна рецесия в мирно време“, коментира Едуард Моя, старши пазарен анализатор в 
OANDA 
„Волатилността трябваше да намалее, след като централните банки отприщиха огромни пакети със стимули и 
ликвидност, но новите за разпространението на коронавируса в Европа и САЩ не осигуряват нужното спокойствие на 
пазарите“, добавя той. 
 Гърция обяви пълна карантина, присъединявайки се към Франция и Испания, който обявиха подобни мерки по-рано. 
Италия, която е най-тежко засегнатата от епидемията от коронавирус страна, забрани вътрешните полети. 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-cost-benefit-study-seen-backing-55-emissions-cut-by-2030/
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Акциите на Airbus поевтиняха с 0,42%, след като компанията изтегли финансовата си прогноза за 2020 г., отхвърли 
предложенията за изплащане на дивидент за 2019 г. и спря финансирането за допълване на пенсионните схеми на 
персонала. Европейската компания, която наскоро задмина Boeing като най-големият производител на самолети в света, 
е изгубила повече от половината си стойност от февруари. Самият Boeing е надолу с 70% 
Книжата на френския енергиен гигант Total поскъпнаха с 4,08%, след като компанията обяви планове за увеличение на 
съкращенията и прекратяване на програмата за обратно изкупуване на акции. 
Ужасна седмица за Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса опитаха да запишат втора поредна сесия на ръст, но не успяха и се 
върнаха в червената зона в петък, завършвайки от най-волатилните седмици на търговия на Уолстрийт, докато 
инвеститорите са изправени пред растящите опасения от последиците от пандемията от коронавирус върху световната 
икономика, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 913,21 пункта, или 4,55%, до 19 173,98 пункта, след като по-рано напредна 
с повече от 400 пункта. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 изтри 104,47 пункта от стойността си, или 4,34%, 
завършвайки сесията при ниво от 2 304,92 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 
271,06 пункта, или 3,79%, до 6 879,52 пункта, след като по-рано се повиши с 2%. 
За седмицата Dow изтри над 17% от стойността си, отчитайки най-големият седмичен спад от октомври 2008 г. насам, 
когато бе регистриран срив от 18,2%. S&P 500 се понижи с 13%, като седмица по-рано падна с 11,5%. Nasdaq се сви с 
12,6%. В момента Dow e на 35,2% под рекордното си равнище през февруари, докато S&P 500 е с 32,1% надолу. 
Пазарите бяха повлияни от редица фактори в петък, включително волатилността на цените на петрола и препоръката за 
гражданите на щата Ню Йорк да стоят вкъщи. 
„Търговията на пазарите в момента се базира повече на емоции, отколкото на реални данни. Това е в основата на 
волатилността“, коментира Сал Бруно от IndexIQ. 
„Видяхме как активите се разпродадоха без никаква причина, освен тази, че на пазарите властва страхът. В бъдеще, 
когато погледнем назад, ще видим до каква степен това се е базирало на емоция и до каква на реална информация“, 
добавя той. 
Сред най-големите губещи на Dow бяха 3M и Disney, чиито акции поевтиняха с 9,18% и 9,43%. Технологичният сектор на 
S&P 500 се сви с повече от 4%, като книжата на Microsoft и Qualcomm поевтиняха с 3,76% и 6,29%. 
От началото на март Dow се е понижил с 24% и е на път да запише най-големият месечен спад от септември 1931 г. За 
същият период S&P 500 е надолу с 22% и върви към най-лошото си месечно представяне от май 1940 г. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатксо-тихоокеанския регион завършиха търговската сесия в 
понеделник предимно с понижения, като единственото изключение бе Nikkei 225 в Токио, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса се повиши с 334,95 пункта, или 2,02%, до 334,95 пункта, след като 
японският премиер Шиндзо Аеб призна, че може да се наложи Олимпийските игри в Токио да бъдат отложени, но 
отхвърли напълно възможността те да бъдат отменени. Междувременно Канада и Австралия обявиха, че няма да 
изпращат спортисти на игрите, ако те се състоят тази година. 
Изказването на Абе дойде след извънредно заседание на Международният олимпийски комитет (МОК), на което стана 
ясно, че решението за потенциалното отлагане на игрите, които по план трябва да се проведат от 24 юли до 9 август, ще 
бъде взето най-късно до месец. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite се понижи с 85,45 пункта, или 3,11%, до 2 660,17 пункта, докато по-
малкият Shenzhen Composite отчете спад от 72,59 пункта, или 4,26%, до 1 631,88 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
изтри 1 108,94 пункта от стойността си, или 4,86%, достигайки ниво от 21 696,13 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 83,69 пункта, или 5,34%, до 1 482,46 пункта. 
В Австралия ASX 200 се понижи с 270,6 пункта, или 5,62%, до 4 546, след като в петък правителството обяви пакет за 
стимулиране на икономиката на стойност 66,4 млрд. австралийски долара (38,5 млрд. щатски долара). Тези мерки са в 
допълнение към приетият по-рано от австралийската централна банка пакет за 17,6 млрд. австралийски долара (10,20 
млрд. долара). 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 10,42 пункта, или 2,52%, до 402,61 пункта. BGBX40 се понижи с 1,27 пункта, или 1,45%, до 86,11 пункта. BGTR30 
изтри 6,91 пункта от стойността си, или 1,64%, достигайки ниво от 413,87 пункта. BGREIT записа спад от 1,27 пункта, или 
1,01%, до 124,14 пункта. 
 
В. Сега 
 
√ Извънредният закон бе обнародван в извънреден "Държавен вестник" 
Повечето норми от него влизат с обратна сила - още от 13 март. От днес кабинетът вече ще може да използва и 
армията 
Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г. бе обнародван в извънреден брой на "Държавен вестник" - брой: 28, от дата 24.3.2020 г. 
Повечето от неговите норми влизат с обратна сила - още от 13 март, а всички останали от днес, 24 март. Сред тези, за 
които изрично е посочено, че влизат от днес са промените в НК, които предвиждат поправки в текста за наказване на 
продажбата на стоки на цена над определената по време на извънредно положение, както и увеличаването на глобата 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=19552BF1AF33389F1383CA5C1DA1F5F1?idMat=147150
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=19552BF1AF33389F1383CA5C1DA1F5F1?idMat=147150
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на 50 000 лв при предаване по "радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за 
помощ, злополука или тревога". Пак от днес влизат в сила промени в правилата, свързани с платформата по закона за 
обществените поръчки, промените в данъчните закони, използването на трафичните данни за установяване на 
нарушения на карантината. 
Останалите норми влизат с обратна сила, от деня на обявяване на извънредното положение. Така с тях се узаконяват 
вече приетите и предприети мерки на здравния министър, променят се правила при обществените поръчки, узаконява се 
и дистанционното образование за учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на 
обучение. То е определено като "обучение и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез 
използване на средствата на информационните и комуникационните технологии". С обратна сила влиза и спирането или 
удължаването на някои срокове, свързани с дела, данъци, осигуровки, счетоводство. 
С този закон е допуснато "военнослужещите от въоръжените сили при условия и по ред, определени с акт на  
Министерския съвет, съвместно и/или координирано с други органи" да могат да участват в прилагането на 
противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно-
пропускателен пункт". Участието на армията при осъществяването на извънредното положение е една от най-
третираните и спорни теми. В обнародваният закон е предвидено, че военнослужещите от въоръжените сили ще имат 
право да: 
1. извършват проверки за установяване самоличност на лице; 
2. ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на МВР, за което има данни, че е отказало или не 
изпълнява мерките от Закона за здравето, като се съставя двустранен писмен протокол; 
3. спират превозни средства до пристигане на органите на МВР; 
4. ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт; 
5. използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо. 
Извънредният закон прави промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, в закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, в закона за държавния служител и други. Променят се и правила, свързани с 
усвояването на еврофондовете.  
Нормативният акт разпорежда и, че при необходимост Министерският съвет да възлага на Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“ да извърши проверка на държавния резерв на зърно, месо, млечни продукти и други 
трайни хранителни продукти, медицинска апаратура, лекарства, медицински консумативи и спирт и да изготви доклад и 
предложение до правителството с оглед преценка за осигуряване на допълнителни резерви. 
Със закона се спират всички обявени публични продани и въводи във владение от държавните и частните съдебни 
изпълнители.  За срока на извънредното положение се забранява налагането на запори на банкови сметки на физически 
лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска 
апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на 
физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови 
възнаграждения. 
С 6 месеца се удължават сроковете на валидност на българските документи за самоличност, но само за употреба на 
територията на България. Тук влизат личните карти шофьорските книжки. 
По време на действието на този закон е предвидено, че Агенция „Митници“ може да предоставя безвъзмездно 
задържани, иззети, отнети и изоставени стоки, които могат да послужат за защита на живота или здравето на хората, на 
лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински 
учреждения. 
 
√ Работодател може да уволни и без предизвестие  
В Кодекса на труда има специален раздел, озаглавен "Прекратяване на трудовия договор от работодателя без 
предизвестие". Става дума за текстовете на чл. 330 от КТ. Веднага трябва да се натърти, че във въпросните разпоредби 
законодателят изрично е изброил всички хипотези на прекратяване без предизвестие. Вън от тях то не е поне 
юридически възможно. 
Изрично е посочено, че работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или 
служителят бъде задържан за изпълнение на присъда. Това означава, че той ще бъде настанен в място за лишаване от 
свобода и на практика работодателят не може да го ползва по какъвто и да е начин. 
Пак без предизвестие може да бъде прекратен и договор с работник или служител, който бъде лишен с присъда или по 
административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен. Това може да 
стане с присъда по наказателно дело - например осъден лекар да не може да бъде лекар определено време или пък 
професионален шофьор, причинил тежка катастрофа след употреба на алкохол, и др. 
Пак без предизвестие се прекратява договор, ако на работника или служителя бъде отнета научната степен. Това е, ако 
сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен. Например работещ във висше учебно 
заведение, в БАН и т.н. Въпросното право на работодателя се активира и ако съответният служител е заличен от 
регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална 
медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на 
магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона 
за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. 
Работодател прекратява договор без предизвестие и ако работникът или служителят откаже да заеме предложената му 
подходяща работа при трудоустрояване. Същото се случва и ако бъде дисциплинарно уволнен. 
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Работодателят може да се възползва от това си право и ако не уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с 
изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за него възникне някое от основанията за недопустимост.  
Пак без предизвестие може да се прекрати договор и ако е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1 от КТ. 
Това е например случай, при който служител или работник би се оказал в йерархическа връзка на ръководство и контрол 
със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по 
съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. Същото се отнася 
и ако лицето е или пък стане едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, 
търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на 
орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация. 
Правото на работодателя да прекратява договор без предизвестие се разпростира и върху случаите, при които има 
влязъл в сила акт за установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси. 
Във всички тези случаи работодателят не дължи никакво обезщетение. 
 
√ ЕС започва преговори за членство със Сев. Македония и Албания 
Европейският съюз дава зелена светлина за започването на преговори за членство с Албания и Северна Македония. Това 
съобщи БНТ, като се позова на свои източници в Брюксел, които са казали, че вече сред всички държави-членки има 
съгласие по въпроса. 
Затова утре министрите от Съвета по общи въпроси ще заседават чрез видеоконферентна връзка и ще предложат 
решението за започване на преговори да бъде взето в писмена процедура. 
Държавите-членки ще възложат на Европейската комисия да изготви преговорната рамка и да насрочи първата 
междуправителствена конференция, с която на практика започва преговорният процес. 
Решението за започване на преговори беше отлагано няколко пъти през последните години заради възражения в някои 
от държавите, като Франция и Нидерландия. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След ветото: политика по време на извънредно положение - депутатите Маноил Манев от ГЕРБ и Филип Попов 
от БСП; 

- Вирусът и сърцето - проф. Генчо Начев; 
- Подкрепа за хората от взривения блок във Варна - как живеят те днес? 
- В минутите на синоптика: сняг през пролетта - докога ще вали?  

Нова телевизия, „Събуди се" 
- От Перник до София за два часа. Има ли напрежение сред шофьорите заради пропусквателните пунктове в 

областните градове? 
- Как държавата ще се справи с вълната от безработни? Говори заместник-министърът на социалната политика 

Зорница Русинова. 
- За героите в бяло: Защо и Димитър Бербатов се включи в битката с COVID - 19? 

 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
В. 24 часа -Фалшива новина: 20, 25, 37000 американски военни у нас. "24 часа" провери: Броят им тук е 0! 
В. Монитор - Всеки трети болничен за карантина със съмнение за коронавирус 
в. Монитор - Парламентът се отказа от мерките за спекулата и невярната информация 
в. Монитор - Приходите от косвени данъци нагоре с над 900 млн. лв. 
в. Телеграф - Прокуратурата: Карантината масово се нарушава 
в. Телеграф - Отчитаме си парното сами 
в. Труд – Дарителите  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
В. 24 часа -3 теста за COVID-19, генетичният е най-точен, хваща рано, но е скъп 
В. 24 часа - 7 деца заразени с вируса, случаите над 200 
В. 24 часа - Без пределни цени и затвор за фалшиви новини 
В. 24 часа - 6894-ма без работа за 5 дни извънредно положение, но още няма вълна на уволнения 
в. 24 часа - Вадят трафика от Бургас с обход за 63 млн. лева 
в. Монитор - Перник на воден режим само през нощта 
в. Телеграф - Всяка болница с отделение за коронавирус 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Десислава Олованова, Сибина Григорова и Кръстина Стефанова, които събраха парите за Александровска 
болница: Излезе ни името „Три жени", по-важно е, че всички заедно можем да правим невероятни неща 
в. Монитор - Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: Патронажната грижа ще облекчи 
здравната система 
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в. Телеграф - Председателят на Българската аутсорсинг асоциация Илия Кръстев: Коронавирусът ще доведе до 
технологичен бум 
в. Труд - Проф. Николай Неновски, пред „Труд": ЕС и еврото в днешния им вид скоро ще са минало  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Z-ата световна война започна и врагът са фалшивите новини 
в. Монитор - Човешкият живот няма цена 
в. Телеграф - Даренията на Пеевски взривиха мейнстрийма 
в. Труд - Еврокомисията бълнува за зелена сделка по време на пандемия 
в. Труд - Колективен имунитет или социална изолация? 
 
Investor.bg 
 
√ Германия даде зелена светлина на пакета от стимули за над 750 млрд. евро 
Правителството ще помага на бизнеса „бързо и без излишна бюрокрация“, заяви икономическият министър Петер 
Алтмайер 
Германското правителство одобри пакета от стимули в размер на над 750 млрд. евро (800 млрд. долара), с който ще се 
опита да предотврати негативните ефекти за икономиката от разпространението на коронавируса, съобщава Bloomberg.  
Най-силната европейска икономика ще увеличи заемите със 150 млрд. евро (160 млрд. долара) през тази година, както и 
да приеме допълнителен бюджет от 156 млрд. евро (167 млрд. долара). Според различни медийни съобщения 
правителството, водено от канцлера Ангела Меркел, също създава спасителен фонд от 500 млрд. евро, който да бъде 
използван за критични отрасли. 
Германия направи правилното нещо като одобри „базуката“, каза министърът на икономиката Петер Алтмайер по време 
на пресконференция в Берлин. 
Фискалният стимул е обещан в момент, когато Италия затяга блокадата си, след като броят на починалите от коронавирус 
там надмина 5000 души, а Испания реши да удължи извънредното си положение до 11-и април. 
Към понеделник сутринта в Германия има 24 873 потвърдени случая на коронавирус и 94 смъртни случая, сочат данни на 
университета „Джонс Хопкинс“. 
Ангела Меркел е под карантина от уикенда, след като е била в контакт с лекаря си, който по-късно е бил диагностициран 
с коронавирус. 
„Всичко това е, за да помагаме на бизнеса бързо и без излишна бюрокрация“, добави още Алтмайер. 
  


