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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БСТ 
 
√ Оставиха индустрията без подпомагане 
Промишлеността е напълно изключена от мярката, според която държавата трябва да поеме 60% от заплатите в закъсали 
фирми, въпреки, че има индустрии, които ще бъдат жестоко ударени от кризата. Това става ясно от проект на 
постановление на Министерския съвет. Според проекта право на подкрепа срещу съкращение на служителите си ще 
имат само избрани сектори от икономиката на пряко спрян с мерките бизнес. Това са търговия, авиокомпании, авто-, жп 
и воден транспорт, хотели и ресторанти, туроператори, кина, фитнес зали. 
Според социалния министър Деница Сачева текстовете в момента се обсъждат с работодателите и синдикатите и ще 
бъдат гласувани окончателно в следващите дни.  
По тази мярка държавата ще 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. 
От текста на проекта става ясно, че за компенсации няма да могат да кандидатстват работодатели в сектори, които са 
спрели дейността си поради извънредното положение, без това да е наредено с акт на държавен орган. 
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, с което разполагат от segabg.com. Това са търговия на дребно (без храни, 
напитки и тютюневи изделия, автомобили и мотоциклети), също железопътен, пътнически сухопътен, морски и 
крайбрежен транспорт, въздушен транспорт. В списъка са хотели и подобни места за настаняване, туристическо и друго 
краткосрочно настаняване, ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения и прожектиране на филми. 
Също и туристическа агентска и операторска дейност, както и други дейности, свързани с пътувания и резервации. Ще се 
подпомагат и фирми, занимаващи се с артистична и творческа дейност и други дейности в областта на културата, както и 
спортни и др. дейности, свързани с развлечения и отдих, и 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, не трябва да получават средства по европейски програми или от бюджета и не трябва да са извършвали 
нарушения на трудовото законодателство. 
Според председателя на АИКБ Васил Велев 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, 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", обяснява Велев. 
 
БТВ 
 
√ 23% от фирмите са пуснали хората си в платен отпуск 
Държавата планира да плаща част от заплатите на служителите, но само в определени сектори 
Сериозен ефект върху бизнес заради строгите мерки, взети във връзка с извънредното положение. В 48% от фирмите 
служителите се трудят на работните си места, а в 38% - дистанционно. В 28% от компаниите пък са пуснали хора в платен 
отпуск. 
Държавата предлага да поеме 60% от възнагражденията на служителите, а работодателите – 40%, срещу ангажимента да 
не съкращават персонала 3 месеца след получаването на субсидия. 
Част от работодателите са на мнение, че секторите, които трябва да се подпомагат с частично плащане на заплати от 
държавата, трябва да са много повече и да бъдат включени и производствата. 
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„Всички предприятия, които имат затруднения, които могат да бъдат доказани, посредством спад в продажбите, ние сме 
предложили една граница от 20%, която може да бъде дискутирана“, обясни Милена Ангелова, гл. секретар на АИКБ.  
За повече информация вижте видеото. 
 
БГ Предприемач 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) апелира за незабавно създаване на Икономически 
антикризисен щаб, който да набележи мерки за спасяването на българската икономика  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) апелира за незабавно създаване на Икономически 
антикризисен щаб, който да набележи 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. 
Повече на http://bica-bg.org  
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Сега 
 
√ Борисов "раздаде" 4.5 млрд. лева за икономически мерки 
Сумата включва пари за три министерства, поемане на част от заплатите в закъсали фирми и 500 млн. лв. за ББР  
Кабинетът мобилизира ресурс в размер на 4.5 млрд. за подкрепа на бизнеса и заетостта в условията на извънредното 
положение.  
Половин милиард лева ще са за извънредните разходи на трите министерства - на здравеопазването, вътрешните работи 
и отбраната, чиито служители в момент са на предната линия в борбата с епидемията.  
Българската банка за развитие ще получи половин милиард лева. С тях тя ще гарантира заеми на фирми от други банки. 
Според премиера по тази схема фирмите ще могат да вземат 2 млрд. лева кредити.  
200 млн. лева са предвидени за безлихвени потребителски кредити до 1500 лв. за хора, пуснати в неплатен отпуск.  
"Разходите на бюджета за запазване на работни места по схемата 60/40, при която държавата поема 60% от заплатата, 
ще надминат 1 млрд лева", поясни премиерът. 
"Ще има отлагане на плащане на данъци до 30 юни, което е минус  600 млн. лева за бюджета, но това са пари, които ще 
останат у хората. А утре ще гласуваме великденски надбавки за най-бедните пенсионери, както всяка година", каза още 
Бойко Борисов. За целта ще бъдат предвидени 50 млн. лв. 
Премиерът не пропусна да се скара на работодателите, че го критикували, че мерките са закъснели и недостатъчни. "Има 
сектори, в които заплатите са в пъти повече от заплатата на премиера, малко да си орежат разходите, за да спасим най-
важното - хората", посъветва Бойко Борисов. Той посочи, че зимният сезон така или иначе е свършил и туризмът имал 
"мазнинки", натрупани от високите цени на кувертите по време на коледните празници. Грижата му бил летния туризъм. 
Колкото до ресторантите, важело правилото за лекарството - веднага щом се намери лек, ще се напълнят заведенията. 
После даде за пример френския президент Макрон, който обещал 4.5 млрд евро и грижа за всяка фирма, но още не бил 
обяснил как ще стане това. Премиерът разясни и как българите в чужбина се връщали тук в епидемията, защото се 
чувствали сигурно и виждали как правителството се грижи за пенсионерите, давайки им добавки, и за бизнеса, поемайки 
част от разходите за заплати. 
Финансовият министър Владислав Горанов влезе в тона на премиера и се скара на всички, които смятат мерките за 
закъснели. "На всеки ще обърнем внимание, но е необходимо време, дайте да не истерясваме от първата седмица на 
извънредното положение", призова той. И упрекна бизнеса, че до вчера е искал да внася работници от какви ли не 
екзотични места, а сега бърза да съкращава хора. 
Малко преди това премиерът Бойко Борисов дълго се хвали как единствено България е взела овреме мерки - още през 
февруари, докато всички останали държави, дори най-развитите, се чудели месеци наред какво да правят и постоянно си 
сменяли стратегията. Според премиера, нито една държава, с изключение на тези, на които им предстоят избори, не 
раздава пари в кризата. И изброи какви срокове се отлагат - за талоните за автомобили, за газовите уредби и т.н. 
"Решение за увеличаване на капитала на ББР ще бъде взето утре", допълни министърът на финансите Владислав 
Горанов. Той поясни, че схемата за подпомагане през ББР ще бъде по две направления. Едното е за фирмите, които ще 
имат достъп до кредити за около 2 млрд. лв. от търговските банки, гарантирани от ББР. "Този портрейл може да се 
увеличи и ако е необходимо, ще направим допълнителна капитализация на банката, няма да спрем дотук", заяви 
финансовият министър.  
Второто направление е гарантиране на необезпечени кредити в общ размер за 200 млн. лв. за работници и служители, 
които са в неплатен отпуск заради затруднения във фирмата, но не са освободени от работа. "Всеки засегнат по този 
начин работник ще може да изтегли, ако иска, необезпечен кредит до 1500 лв. за следващите месец-два, за да си стъпи 
на краката”, обясни финасовият министър. Тези кредити отново ще се отпускат от търговските банки. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/btpp.html
http://bica-bg.org/
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"Ще има "укрепване" на ръководството и на административния капацитет на държавната банка, така че да сме сигурни, 
че схемата работи по начина, който сме замислили", заяви Владислав Горанов.  
Няма да има "ваканция" за банкови такси, нито за вноските по заемите. 
"С извънредния закон дадохме възможност да се отложи плащането на корпоративния данък, а авансовите вноски тази 
година, да са в размер, който бизнесът прецени, с възможност до нула. А защо не отлагаме ДДС - защото той е данък, 
който се плаща от обикновения потребител, не от "Кауфланд", поясни Горанов. 
"20 млн. лв. сме предвидили допълнително за социален патронаж, 12 000 души допълнително ще обхванем", обяви 
социалният министър Деница Сачева. Отделно МТСП има готовност да раздаде до 1500 тона храни за всички нуждаещи.  
Борисов каза още, че няма намерение да прави отделен Икономически щаб (искане на работодателските организации), 
защото икономическите мерки можели да се обсъждат в тристранния съвет.   
Така и не стана ясно защо правителството трябваше да свиква извънреден брифинг за икономическите мерки, при 
условие че просто повтори нещата, които обяви преди дни, при това без особени детайли. Единствената новина беше 
обобщената цифра на предложените мерки - 4.5 млрд. Премиерът обаче не пропусна да дръпне назидателна реч за 
забраните и ограниченията - по света и у нас, подчертае правилните и бързи мерки на българското правителство и да се 
ожали, че никой не оценява работата му. 
 
Investor.bg 
 
√ Паричното предлагане през февруари расте със 7,8% на годишна база 
Заемите за домакинствата за една година нарастват с 10,5% до 24,235 млрд. лв., а при фирмите повишението е с 
5,4% до 34,893 млрд. лв., изчисляват в БНБ 
Паричното предлагане в България расте със 7,8% на годишна база през февруари, се вижда от данните от паричната 
статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение годишното нарастване през януари беше 8,3%, през 
декември 2019 г. - 9,9%, през ноември – 9,3%, а през октомври – 8,5%, отчитат в централната банка. 
За един месец „широките пари" (паричния агрегат М3) през миналия месец се увеличават до 102,029 млрд. лева, като 
през януари бяха 101,480 млрд. лева. Най-бързоликвидният им компонент – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва 
парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през миналия 
месец  нарастват с 33% на годишна база (34,5% годишен ръст през януари 2020 година). 
Според прогнозните данни на Министерство на финансите брутният вътрешен продукт за тази година трябва да достигне 
126,7 млрд. лева. 
В края на февруари депозитите на неправителствения сектор достигат 84,823 млрд. лв. с годишно увеличение от 7,7% 
(7,9% годишно повишение през януари). 
Спестяванията на бизнеса към 29 февруари са 25,840 млрд. лв. и за една година се увеличават с 10,4% (11,8% годишно 
повишение през януари 2020 година). 
Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 14,5% на годишна база и в края на миналия месец достигат 2,841 
млрд. лв. 
Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, са 56,141 млрд. лв. и растат със 7,9% за една година.  
Нетните вътрешни активи в края на февруари 2020 година са 64,956 млрд. лв. и се увеличават с 11,5% на годишна база. В 
края на миналия месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 64,256 млрд. лв. и нараства спрямо 
февруари 2019 г. с 10,9% (11.3% годишно увеличение през януари 2020 година). 
През февруари вземанията от бизнеса и домакинствата се увеличават с 9,5%, като достигат 65,173 млрд. лв. (9,4% 
годишно увеличение през януари 2020 година). 
В края на миналия месец кредитите за фирмите са 63,276 млрд. лв. при 62,879 млрд. лв. към януари 2020 г. През 
февруари 2020 г. те се увеличават на годишна база с 9,2% (9% годишно повишение през януари 2020 година). 
Изменението в размера на заемите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от други 
парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 505,9 млн. лева. 
На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 521,6 млн. лв. (в т. ч. 4.3 млн. лв. през февруари 2020 година), 
а обратно изкупените кредити – 15,7 млн. лв. (през февруари 2020 г. няма обратно изкупени кредити). 
Заемите за бизнеса нарастват с 5,4% на годишна база през февруари 2020 г. (5,4% годишно повишение през януари) и в 
края на миналия месец достигат 34,893 млрд. лв. 
Кредитите за домакинствата към 29 февруари са 24,235 млрд. лв. На годишна база те се увеличават с 10,5% при 10% 
годишно повишение през януари. 
В края на втория месец на тази високосна година жилищните заеми са 10,932 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 
15,1% при 14,8% годишно увеличение през януари 2020 година. 
Потребителските кредити възлизат на 11,505 млрд. лв. и растат с 11,5% спрямо февруари 2019 г. (11,2% годишно 
повишение през януари 2020 година). 
На годишна база другите заеми намаляват с 34,8% (38,4% годишно понижение през януари 2020 г.), като достигат 515,2 
млн. лева. 
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4,148 млрд. лева и за една година растат с 43,4% (43,6% годишно 
повишение през януари 2020 година). 
В централната банка отчитат, че нетните чуждестранни активи в края на февруари са 58,907 млрд. лв. и за година растат с 
2,8% (2,8% годишно повишение през януари 2020 година). 
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През миналия месец чуждестранните активи се увеличават с 2,4% (3,1% годишен ръст през януари 2020 г.), като достигат 
68,453 млрд. лева. 
Чуждестранните пасиви са 9,546 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 0,1% (4,3% годишно повишение през януари 
2020 година).  
 
√ Започва процедурата за покупка на два медицински хеликоптера 
Финансирането от 20 млн. лв. е от Оперативна програма „Региони в растеж“  
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (БРРБ), което е управляващ орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., публикува процедурата за купуване на два медицински хеликоптера на 
стойност 20 млн. лв. 
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя директно на Министерството на здравеопазването, уточняват от МРРБ. 
Кабинетът одобри средствата за покупката в края на миналата година, като част от мерките за подобрено качество на 
медицинските услуги и по-навременна помощ при спасителни действия.  
С осигуряването на въздушни линейки ще се подобри достъпът до спешна медицинска помощ в страната. Те ще се 
ползват за превоз на пострадали от мястото на инцидента до лечебно заведение, за транспорт между лечебни 
заведения, транспорт на пациенти при инциденти с масов характер и др. 
Медицинските превозни средства за транспорт по въздух ще бъдат използвани при спешни ситуации, при 
трансплантационни ситуации, както и за реакции по време на бедствия и аварии. 
Предвидено е хеликоптерите да бъдат оборудвани със съвременно медицинско оборудване и да бъде осигурена 
необходимата инфраструктура за експлоатацията им. Заложените дейности включват и изграждане и ремонт, както и 
лицензиране на съпътстващата инфраструктура, необходима за функционирането на въздушните превозни средства. 
Предвидено е и обучение за експлоатация на пилотен екипаж и медицински екипи. 
Мярката е в съответствие с Плана за действие за изпълнение на Концепцията за развитие на системата за спешна 
медицинска помощ в Република България. С реализацията на проекта ще бъде постигнато цялостно обновяване на 
спешната помощ чрез допълване на финансирания със средства от ОП „Региони в растеж“ голям проект за ремонт на 
всичките спешни центрове в страната и доставка на 400 нови линейки. 
Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19:00 часа на 29.05.2020 г. 
 
В. Монитор 
 
√ Радев разговаря по телефона с португалския президент, отлагат визитата му за есента 
Двамата държавни глави: В криза европейската солидарност не трябва да е само на думи 
Президентът Румен Радев разговаря по телефона със своя португалски колега Марсело Ребело де Соуза, съобщиха от 
Дондуков 2. В условията на криза европейската солидарност не трябва да остава само на думи, около тази позиция се 
обединили двамата по време на разговора.  
Според тях бързото преодоляване на ситуацията, причинена от коронавируса в Европа, изисква общи усилия от страна на 
европейските институции и на държавите членки. 
Двамата държавни глави се обявили, че социалното и икономическо възстановяване на Европа след коронавируса, 
трябва да бъде сред темите на видеоконферентна връзка на държавните глави от групата „Арайолуш“, която обединява 
президентите на 14 държави членки от ЕС – България, Португалия, Германия, Латвия, Финландия, Италия, Австрия, 
Полша, Унгария, Словения, Естония, Малта, Хърватия и Гърция. 
 Румен Радев и Марсело Ребело де Соуза били единодушни, че освен подкрепа за здравните мерки, предприети за 
ограничаване на разпространението на коронавируса, са необходими и своевременни действия на ЕС за бързото 
социално и икономическо възстановяване на европейските държави. 
"Недопустимо е в резултат на тази криза да се допуска маргинализирането на големи социални групи или да се 
задълбочава социалното и икономическо разделение в ЕС", посочили Радев и Марсело Ребело де Соуза. 
По време на разговора било постигнато взаимно съгласие за отлагане на предстоящата визита на президента Марсело 
Ребело де Соуза в България през месец април, поради ситуацията, създадена от коронавируса в Европа. 
Очаква се посещението на португалския президент у нас да се състои през есента на 2020 г. 
 
√ Караниколов: Безлихвеният заем до 1500 лв заем ще се отпуска само срещу трудов договор 
Безлихвените кредити за служителите в неплатен отпуск ще се отпускат от търговските банки с единствено обезпечение 
трудов договор, обяви министърът на икономиката Емил Караниколов в ефира на БТВ. Мярката е част от икономическите 
мерки на държавата за подпомагане на бизнеса и гражданите, които ще бъдат гласувани от правителството до дни. 
Общо 4,5 млрд. лева е стойността на пакета мерки. „Мерките са краткосрочни, никой не знае как ще се развие ситуацията 
по света с COVID-19. 500 милиона лева, ще се предоставят на три министерства - МЗ, МВР и МО. Парите ще се използват 
за допълнителни възнаграждения“, каза Емил Караниколов 
Мярка, пряко насочена към служители в неплатен отпуск, е отпускането на безлихвен заем от 1 500 лева. Те ще бъдат 
отпускани само срещу трудов договор. Парите се отпускат от Българската банка за развитие (ББР) и ще бъдат 
разпределени между търговските банки. Периодът за връщане на кредита ще бъде дълъг, уточни Караниколов.  
Около 1 милиард лева ще отидат за запазване на заетостта във фирмите. “Кадрите са най-ценният актив на една фирма. 
Ако те съкратят лицето държавата ще плаща до 1 година обезщетения на 80% обезщетение от заплатата. По-добрият 
вариант е бизнесът да запази хората, той трябва да покрива 40% плюс осигуровките, за да може все пак да влизат пари в 
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бюджета“, обясни икономическият министър. В случай, че не се възползва бизнеса от тази мярка, държавата ще покрива 
обезщетенията. 
Други 500 милиона ще влязат в ББР, които ще са гаранция за заеми на търговските банки към бизнеса. Срещу тях банките 
могат да извадят 2 милиарда и половина, които могат да се дадат като кредити”, увери министърът. Така банките ще 
може да са по-гъвкави към нови, но и към старите кредити на фирмите. 
√ Министър Танева: Да подкрепим в кризата малките производители на храни  
Всяка седмица МЗХГ ще качва информация за цените на продуктите 
Да подкрепим малките производители на храни. Това призова в ефира на БНТ министърът на земеделието Десислава 
Танева. По думите й, тези производители ще бъдат сред най-засегнатите от кризата, свързана с пандемията от корона 
вируса. 
„Малките фермери ще бъдат най-засегнати от кризата по простата причина, че нямат пряк път до хранителните 
оператори и аз има един апел към малките оператори на храни да се подкрепят малките производители на 
производители. Сигурно съм, че това ще бъде важно за тях в такъв момент”, поясни министърът. 
„В тази ситуация разбрахме, че производството на храна е част от нашия национален суверенитет. Въпреки натиска не 
останаха празни рафтове, така както бяхме свидетели на много магазини в Европа. Моето послание е да продължаваме 
да спазваме мерките стриктно и нека като българи да избираме българския производител”, допълни министърът. 
На въпрос за евентуалното поскъпване на храните и нередовни доставки за малките търговски обекти тя увери, че цялата 
налична информация за конюктурата на  пазара от официални източници ще се качва ежеседмично на сайта на 
земеделското министерство. „Към днешна дата, извън сигналите в първите няколко дни, когато имаше необоснован 
страх и презапасяване, имаме тенденция на покачване на цените от 2 до 3 процента. Някъде има и намаление. Към 
днешна дата ситуацията вече е успокоена, така че всичко като зареждане, се нормализира. Зърно имаме, пшеница 
имаме за повече от една година като запас. Тя си върви с обичайните темпове на търговия, тъй като България е нетен 
износител. В зимния сезон можем да осигурим нашето потребление”, каза още тя. Според нея за всеки сигнал за спекула 
ще се вземат мерки по текстове от законите, които и в момента съществуват. Всички сигнали за покачване на цените ще 
бъдат проверени. „В първите дни на всички извънредни положения, които се вземаха в цяла Европа, наистина имаше 
забавяния на превозите на стоки”, поясни тя. 
Във връзка с безопасността на храните в условията на пандемия министър Танева поясни, че всичко по агро-хранителната 
верига, като производство и движение си запазва досегашните стандарти за хигиена. „Плюс за всеки от персонала на 
операторите на храни има противоепидемични мерки, които са длъжни да вземат и това, разбира се, подлежи на 
контрол. Освен това, за успокоение на всички искам да кажа, че чрез храната не може да става заразяване (с корона 
вирус – б. р.). Всички потребители трябва да бъдат напълно спокойни”, увери земеделският министър. 
Танева поясни още, че  миналата седмица са били разплатени общо 180 млн. лв. субсидии за фермерите у нас. "От 
следващата седмица започваме разплащанията по отделни направления по мярка 10 и преди Великден, което е след 20 
дни, ще направим и последното по-голямо плащане като бюджет. Така наречените зелени плащания, които касаят 
повечето от земеделските стопани", добави тя. 
 
√ Над 100 000 души подадоха онлайн годишните си данъчни декларации 
Над 100 000 души са подали годишните си данъчни декларации за облагане на доходите по електронен път до момента, 
съобщиха от Национална агенция за приходите. Над 70 % от всички получени в агенцията формуляри са изпратени 
онлайн, като общият брой на  обработените декларации е малко над 130 000. 
От НАП напомнят, че подаването на декларации за доходите на физически лица и внасянето на данъка трябва да стане 
до 30 април и съветват клиентите си да използват електронната услуга за деклариране на доходите по интернет с 
персонален идентификационен код (ПИК). Към момента над 640 000 граждани имат активен ПИК, който могат да 
използват за всички е-услуги на приходното ведомство.  
Едноличните търговци и лицата, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за 
доходите до края на юни 2020 г., допълват от НАП. 
Националната агенция за приходите съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис на ведомството до 
преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги, достъпни 
на  https://inetdec.nra.bg/  с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Структурите на НАП 
продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на 
помещенията. 
  Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредното положение е достъпна в 
специална рубрика на сайта на НАП - https://nap.bg/page?id=762.   
Информационният център на НАП – отговаря на въпроси на клиенти на телефон 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в 
делнични дни на цена според тарифите на съответния оператор. 
 
√ Сенатът на САЩ одобри $2 трлн. преки помощи за икономиката  
Сенатът на САЩ и администрация на президента Доналд Тръмп се договориха за одобряването на пакет от мерки за 
стимулиране на икономиката, които ще бъдат финансирани с 2 трлн. долара, съобщава Washington Post. 
Сумата е за пряка помощ на бизнеса и домакинствата и се отпуска от хазната за да бъдат смекчени негативните ефекти 
върху бизнеса от пандемията с корона вируса. Общият ресурс на стимулите ще е в размер на 6 трлн. долара. 4 трилиона 
от тях ще бъдат дадени под формата на кредити за сметка на федералния резерв на САЩ. 
 

https://nap.bg/page?id=762
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БНР 
 
√ Временен икономически съвет изработва мерки за подкрепа на бизнеса в София 
Столичната община създава временен икономически съвет, в който ще бъдат изработени мерки за подкрепа на бизнеса 
в София, съобщи в социалната мрежа кметът Йорданка Фандъкова. Част от предложенията включват създаване на Фонд 
за банкови гаранции за кредити на малкия и средния бизнес, засегнат от кризата, в размер 1 млн. лв.  
Новият финансов инструмент ще е към Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, съобщи още 
столичният кмет.  
Наемателите на общински имоти, чиито обекти не са работили по време на извънредното положение, да бъдат 
освободени от наем, както и да бъдат освободени от такса тротоарно право тези търговци, които са затворили обектите 
си за периода – е едно от предложенията.  
С два месеца се удължава срокът за плащане с отстъпка на местните данъци за недвижимите имоти и МПС.  
Досега отстъпката от 5% се ползваше до края на месец април, а сега срокът ще е до края на юни.  
Целта на временния икономически съвет е да подпомогне бизнеса в София, който в момента изпитва сериозни 
затруднения, се казва още в съобщението на Йорданка Фандъкова. 
Приспадане на тротоарното право и осигуряване на 100 000 лева в помощ на културните институти – са част от мерките в 
помощ на бизнеса, които ще бъдат предприети и от Община Стара Загора, съобщи кметът Живко Тодоров. 
 
√ Европол подкрепи глобална операция срещу трафика на фалшиви лекарства 
Урсула фон дер Лайен предупреди, че престъпниците се опитват да печелят от страховете на хората от 
коронавируса 
Европол подкрепи през изминалите седмици глобална операция срещу трафика на фалшиви лекарства с участието на 90 
държави. Над 4,4 млн. са били заловени в световен мащаб, разбити са 37 организирани криминални групи, извършени са 
121 ареста, 2500 линка на уебсайтове, социални медии, пазари онлайн и реклами, са били премахнати.  
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен предупреди, че престъпниците следят действията ни онлайн и се опитват да 
печелят от страховете на хората от коронавируса: 
"Моля, проверявайте дали уебсайтовете наистина се поддържат от организации, на които може да се има доверие. Не 
качвайте приложения, които обещават да следят симптомите ви или разпространението на вируса, премисляйте какво 
лекарство купувате онлайн и откъде идва то. Ако бъде създадена ваксина срещу коронавируса, вашето правителство и 
обществените институции ще съобщят това. Ще знаете за него от източници, на които може да се има доверие". 
 
√ Франция планира 4 млрд. евро в подкрепа на стартъпи заради коронавируса 
Франция ще предостави финансови стимули в размер на 4 милиарда евро за подкрепа на ликвидността на стартиращите 
компании (стартъпи) поради пандемията от коронавируса, заяви в сряда държавният секретар на страната за цифровия 
сектор Седрик О. 
"Обявяваме конкретен план за подкрепа на ликвидността на стартиращите компании. Общо това ще бъде план за 4 
милиарда евро", заяви той пред Radio Classique. 
Във вторник френският министър на икономиката и финансите Бруно Льо Мер каза, че правителството е готова да 
подкрепи засегнатите от коронавирус компании в цялата страна, като добави, че ще бъде съставен списък на фирмите, 
които могат да получат подкрепата.  
 
Manager.bg 
 
√ Горанов: Засега не се налага предоговаряне на кредити и промяна на банковите такси 
Mерките, предприемани от Българска народна банка и европейския банков орган не предполагат в следващия месец да 
има предоговаряне на кредити и събиране на такси от банките, коментира министърът на финансите Владислав Горанов 
по време на пресконференция във връзка с икономическите мерки на правителството за времето на извънредното 
положение у нас, заради разпространението на COVID-19. 
На брифинга премиерът Бойко Борисов обяви мерки в подкрепа на бизнеса и хората в размер на 4,5 млрд. лева. 
Премиерът посочи, че ако е нужно и държавата може да вземе и дълг, но засега не се налага, ако се стегнем спокойно ще 
издържим месец и половина - два, каза той. 
От своя страна, Горанов уточни, че схемите за запазване на заетост и отложените срокове за плащане и корпоративен 
данък вече са приети в парламента и са известни. Ако даваните на Българската банка за развитие 500 млн. лева, с които 
още се гарантират 2,5 млрд. лева кредити за бизнеса, не са достатъчни, ние можем да капитализираме банката 
допълнително, отбеляза той, цитиран от БТА.  
Горанов потвърди и обявените преди това от премиера 200 млн. лева за безлихвени потребителски кредити на хора в 
неплатен отпуск. Максималният кредит ще е 1500 лева. Гаранцията за нас е, че продължавате да работите и след няколко 
месеца ще можете да върнете парите, посочи Горанов. 
Опитваме се да покрием всички ситуации, в които човек може да попадне, допълни министърът. Държавата не е създала 
социалната система по повод на кризата - тя е доста модерна и тези граждани, които до вчера са работили и имат 
осигурителни вноски, ще получат помощи. Тези които са социално слаби, получават закрила през социалната система. 
Българските граждани, които са маргинали и не попадат в нито една защитна социална схема, са социално изолирани и 
едва ли можем да направим много за тях. Те по-скоро спазват препоръките на кризисния щаб, каза Горанов. 
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По повод журналистически въпрос за сроковете за плащане на данъците финансовият министър добави, че Данъка върху 
добавената стойност не е на бизнеса, той е краен, прехвърляем косвен данък и се плаща от гражданите, когато 
пазаруват. В този смисъл всеки бизнес, който претендира да не плаща ДДС или да го отлага, претендира да се кредитира 
от парите на българските пенсионери, каза Горанов. По същия начин стои въпросът и за внасяне на осигурителните 
вноски и данъците на физическите лица, които са получили заплатите си, добави той. 
 
√ Как работят нотариусите по време на извънредно положение?  
„Нотариалните производства са сведени до неотложни случаи при строго спазване на здравно-хигиенните изисквания. 
Ситуацията е извънредна и за нас е много трудно да изпълняваме задълженията си. Но в крайна сметка нотариусът е 
държавен служител, държавата му е възложила функции, които той да изпълнява и ние в такива ситуации трябва да 
изпълним своя дълг“, съобщи председателят на Камарата на нотариусите Красимир Анадолиев за БНТ. 
Той напомни, че съгласно Закона за мерките по време на извънредното положение една от нормите предвижда 
ограничаване на нотариалните удостоверявания. 
Какво обаче означава неотложен случай според нотариусите? 
„Неотложни са случаите, в които страните биха претърпели вреди, ако нотариалното удостоверяване не се извърши 
своевременно. Също така ако то не се извърши и в един бъдещ момент има опасност то да не бъде извършено. 
Неотложни са и обстоятелствата от чисто житейски характер, които могат да възникнат - заболяване, нужда от средства, 
т.е. достъпът до нотариална услуга в тези случаи е неотложен и необходим, тъй като това може да доведе до 
имуществени и други вреди. Клиентите трябва да аргументират тази неотложност и нотариусът трябва да вземе решение 
кое действие е неотложно и кое не“, поясни Красимир Анадолиев. 
Той е категоричен, че няма как да се допусне извършването на измами в тази ситуация. 
При извършването на удостоверяванията нотариусът извършва абсолютно всички изисквания съгласно действащите 
закони, така че достъпите, които има той за проверка на лични данни, база данни на население, Имотен регистър, той ги 
извършва. От гледна точка на извършване на измами, не бих могъл да кажа, че това може да се допусне“, каза още 
председателят на Камарата на нотариусите. 
 
√ Актуална информация за мерките и ограниченията при придвижването в Европа и по света  
Министерството на външните работи публикува актуална информация за мерки и органичения на придвижването в 
държави от Европа и по света към 24 март във връзка с пандемията от коронавируса. 
Турция – От 24 март е въведена забрана за влизане на чужденци на летище Истанбул. Кацналите на летището 
чуждестранни граждани (включително българи) не се допускат на територията на Турция, като престоят им се ограничава 
в рамките на транзитна зона. Последният полет на Турските авиолинии до София ще се състои на 25 март (сряда) в 08:35 
часа. Към момента единствените други варианти за завръщане на български граждани, намиращи се в Турция, е със 
собствен автомобил през ГКПП Капитан Андреево, Лесово и Малко Търново. Пешеходно преминаване на границата се 
допуска през ГКПП Малко Търново. 
В градския и междуградски транспорт в Турция е въведено ограничение транспортните средства да превозват до 50% от 
максимално допустимия брой пътници. Турските граждани са призовани да не напускат домовете си и да ограничат 
движението си до минимум. Официални ограничения на движението на гражданите обаче все още не са въведени. 
Австрия – Удължени са до 13 април съществуващите забрани за: 
•    Влизане в търговски и предоставящи услуги обекти, вкл. и други юридически лица, развиващи стопанска дейност; 
•    Съществуващите забрани за кацане на въздухоплавателни средства; 
•    Съществуващата забрана за достъп до обществени места. 
От 22 март пътуванията, които са свързани с репатриране, са освободени от ограниченията за пътуване, въведени за  
влизането през сухопътните граници с Германия, Италия, Лихтенщайн, Швейцария, Словения и Унгария. Австрийските 
авиолинии няма да осъществяват граждански полети поне до 19 април. 
Белгия – Забранени са „несъществените“ пътувания. Въведени са временни ГКПП. Ограничено е движението между 
градовете. Полицията следи за спазване на режима за придвижване. 
Люксембург – Въведени са забрани за придвижване в рамките на градовете, както и между тях. Поставени на временни 
ГКПП. Пограничните работници преминават границата със сертификати. Разрешено е движението на стоки и товари. 
Португалия – Продължават рестрикциите за чуждестранни граждани, пристигащи в Португалия по въздух или по море. 
До страната се допускат само португалските граждани и дългосрочно пребиваващите - след съответната проверка за 
грипоподобни симптоми. Всички останали граждани подлежат на проверка относно здравния статус и биват извозвани 
към летищата с цел отпътуване до страната си на произход.  
Метрото в Лисабон преминава на разписанието на влаковете, предвидено за почивните дни: намален брой вагони и 
разреждане на влаковете на по-големи интервали от време. 
Великобритания – Очаква се опциите за директни полети до България да бъдат все по-ограничени във времето.  Към 
момента няма ограничения за извършване на летищен трансфер и транзитен престой на територията на Обединеното 
кралство. Директни полети до България изпълняват следните авиокомпании: „България ер“, „Бритиш еъруейс“, 
„Изиджет“, „Райънеър“ и „Уизеър“. Директни полетите се изпълняват по следните маршрути: 

    Манчестър – София („Изиджет“); 

    Ливърпул – София („Райънеър“); 

    Бирмингам - София („Райънеър“); 

    Лондон – Варна („Уизеър“); 

https://news.bnt.bg/news/kak-rabotyat-notariusite-po-vreme-na-izvanredno-polozhenie-1045193news.html
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    Лондон – Пловдив („Райънеър“/; 

    Лондон – София (“България ер“); 

    Лондон – София (“Бритиш еъруейс“); 

    Лондон – София („Райънеър“); 

    Лондон – София („Изиджет“); 

    Лондон – София („Уизеър“); 
„Райънеър“ препоръчва на всички свои клиенти, чиито полети са били отменени, да презаверят своите билети за полет 
до 25 март 2020 г., когато се очаква броят на полетите да бъде значително редуциран. 
„България ер“ има отменени полети на следните дати: 

    23.03.2020 г. 

    27.03.2020 г. 

    29.03.2020 г. 

    01.04.2020 г. 

    25.04.2020 г. 
За момента все още има свободни места в полетите на „България ер“ за следните дати: 25, 28 и 30 март 2020 г. 
„Изиджет“ ще преустанови голяма част от полетите си от 24 март 2020 г. На пътниците се предлага да презаверят 
безплатно своите билети за по-късна дата. 
Към британските граждани е отправена препоръка да се въздържат от пътувания в чужбина. Затворени са училищата в 
Анлгия, Шотландия, Северна Ирландия и Уелс. 
Черна гора – Два телефонни номера са отворени за предоставяне на помощ на граждани в нужда. Тел. 067 19 44 76 
(всеки ден от 09.00-18.00 без неделя) предоставя психо-социална подкрепа както за черногорски, така и за чуждестранни 
граждани. Съветите могат да бъдат по всякакви въпроси, свързани с текущата ситуация, като страх, тревожност, 
притеснения и други ефекти на изолацията. 
Тел. 067 19 44 75 (09.00-18.00 всеки ден без неделя) предоставя помощ на възрастни хора, хора с хронично заболяване и 
хора в самоизолация - както черногорски, така и чуждестранни граждани, при пазаруване на хранителни стоки, лекарства 
и други стоки от първа необходимост и плащане на сметки. 
Косово – От 24 март са въведени допълнителни мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, както следва: 
•    Наложена е забрана за движение на граждани и превозни средства за времето от 10:00 ч. до 16:00 ч. и от 20:00 ч. до 
06:00 ч. Забраната не важи за медицинските случаи, доставката на стоки от първа необходимост, включващи храни и 
лекарства за хора и животни, както и не ограничава дейностите, свързани с управлението на пандемията, т.е. дейността 
на централните и общинските власти в секторите здравеопазване, сигурност и държавна администрация; 
•    Разрешено е движението за икономически субекти, определени в списък на Министерство на икономиката, както и 
транспортирането на стоки за осигуряване функционирането на търговската мрежа (аптеки и хранителни магазини); 
•    Движението на открито се извършва от не повече от две лица заедно, при спазване на разстояние от не по-малко от 2 
м. разстояние помежду им; 
•    Забранява се всякакво събиране на хора на открито или закрито, с изключение при изпълнението на дейности за 
предотвратяване и борба с епидемията. 
Общините продължават да обслужват граждани, но с намален капацитет. Министерството на здравеопазването създаде 
специален уебсайт https://www.kosova.health/en със съответната информация, включително превантивни мерки за 
COVID-19 и актуални официални статистически данни. Въведен е телефон за спешни случаи: 038 200 80 800. 
Канада – Всички пристигащи в Канада международни пътници следва да спазват режим на самоизолация за 14-дневен 
период, като на входните пунктове в Канада ще бъде предоставяна информация на всеки пътник относно мярката. На 
всеки ще бъдат задавани въпроси относно здравословното му състояние. Наред с наложените забрани са предвидени и 
изключения за следните категории лица: 
•    Сезонни селскостопански работници, работници заети в рибния сектор, граждани, заети с грижата за възрастни хора, 
както и всякакви други временно наети чуждестранни работници; 
•    Чуждестранни студенти, притежаващи валидно разрешение за обучение, или такива, които са били одобрени за 
получаване на съответното разрешение към датата 18 март 2020 г., когато са постановени посочените забрани за 
влизане/пребиваване; 
•    Граждани, подали молба за постоянно пребиваване, която е била одобрена преди 16 март 2020 г., но които все още 
не са влизали на територията на Канада. 
За да се гарантира сигурност в сектори като търговия, здравеопазване и хранителна промишленост, на временно наетите 
чуждестранни работници в тези сектори ще им бъде позволено да пътуват/пребивават в Канада, като за тях ще важат 
посочените изключения. 
Изключенията не влизат в сила веднага и не следва незабавно да бъде предприемано пътуване до Канада. Мерките ще 
бъдат обявени допълнително от канадските институции. 
Освен за посочените по-горе категории граждани, забраните за влизане/пребиваване в Канада не важат и за: 
•    Чужденци, пътуващи за Канада по покана на правителството на Канада, като тази покана е свързана с борбата с 
COVID-19; 
•    Членове на семейства на канадски граждани; 
•    Членове на семействата на граждани с постоянно пребиваване в Канада; 
•    Гражданин, притежаващ писмено разрешение да влезе на територията на Канада с цел събиране на семейство; 
•    Гражданин, регистриран от индианската общност по силата на изричен нормативен акт; 

https://www.kosova.health/en
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•    Акредитираните в Канада дипломати и членове на техните семейства (вкл. НАТО, ООН и други международни 
организации); 
•    Екипажи на самолети. 
 
√ ЕК: Обстановката по границите се подобрява, препоръките за зелените коридори трябва да се изпълняват  
Европейската комисия отчете подобряване на обстановката по границите, но настоя за спешно изпълнение на 
препоръката за зелени коридори за товарните пратки и за пропускането им за най-много 15 минути. 
Все още на места наблюдаваме изчакване по 1-2 часа, но това е подобрение от необходимите доскоро 3-4 часа за 
пресичането на граница, заяви говорител на ЕК. Той отбеляза, че най-тежко е положението на границата между Румъния 
и Унгария. По думите на говорителя сред останалите места, където също се наблюдават забавяния, е границата между 
Румъния и нашата страна, предава БТА. 
По данни на комисията 14 държави в Европа, от които 12 в ЕС, са възстановили граничните проверки - Австрия, Унгария, 
Чехия, Швейцария, Дания, Полша, Литва, Германия, Естония, Норвегия, Португалия, Испания, Финландия и Белгия. 
Всички държави от ЕС, освен Ирландия, са предприели мерки за изпълнение на забраната за пътувания по несъществени 
поводи на чужденци до ЕС. 
Заради обстановката по границите са засегнати всички снабдителни вериги, отчита ЕК. По последни данни 75,9 на сто от 
редовните граждански полети в ЕС не се изпълняват. 
Комисията използва повода, за да призове държавите от ЕС по-бързо да постигнат споразумение за общия бюджет до 
2027 година. ЕК добави, че насочва 20 млн. евро хуманитарна помощ към Иран, а общо подкрепата за чужди държави за 
противодействие на епидемията от Ковид-19 достига 242 млн. евро. От тази сума 15 млн. евро ще бъдат предназначени 
за страните от Африка. 
ЕК съобщи, че се наблюдават случаи в Африка на набеждаване на европейци, че са носители на зараза. Вирусите нямат 
гражданство и не признават граници, всеки опит за хвърлянето на вина води до изблик на расизъм и ЕС няма да търпи 
подобни думи, заяви говорител на комисията. 
Той добави, че дезинформацията за епидемията нараства, идва от различни източници и от различни региони. 
Говорителят предупреди, че това е игра с човешкия живот. По неговите думи се отчитат опити за накърняване на 
доверието в ЕС. 
 
√ Бизнес активността в Еврозоната отбелязва исторически срив  
Икономиката на страните от Еврозоната преживява невиждани от десетилетия негативни последици в опит да овладее 
пандемията от коронавируса COVID-19, която затруднява бизнеса и домаконствата по целия свят. Bloomberg Economics 
изчисли, че валутният съюз е на път да отбележи най-голямото свиване на брутния си вътрешен продукт в историята си. 
Компаниите наблюдават понижаване на търсенето с рекордни темпове, свиване на дейността и спад на доверието. 
Правителствените лидери, които заявиха, че континентът има огромен стимул да смекчи удара и да защити работните 
места, но каквито и мерки да се вземат, почти няма никакъв шанс те да предотвратят дълбока рецесия през тази година. 
Показателят за активността в частния сектор IHS Markit се е понижил до най-ниското си ниво, откакто е сформиран 
валутният блок преди повече от 20 години, посочва още Bloomberg 
Освен това общият индекс на мениджърите по поръчките за еврозоната PMI през този месец е спаднал от 51,6 до 31,4 
пункта - дълбоко под линията от 50 пункта, която разделя свиването от разширяването.  
Големите икономики в Европа отчетоха незадоволителни резултати. Производствена индустрия в Германия изпадна в 
по-дълбока рецесия. Франция също регистрира резки спадове. 
„Краткосрочните икономически перспективи са ужасни“, заяви Стивън Кинг, старши икономически съветник в HSBC 
Holdings Plc. „Не би трябвало да има изненада от тези числа, като се има предвид какво става с коронавируса. 
Потвърждава се това, което знаехме за Китай по-рано“. 
Индексът на мениджърите по поръчките PMI в Германия се понижи от 50,7 до 37,2 пункта. Измерителят за сектора на 
услугите променя нивото си от 52,5 на 34,5 пункта. 
Във Франция общият измерител на IHS Markit регистрира спад от 52 на 37,2 пункта. Понижението на индекса за 
промишлеността е от 49,8 на 42,9 пункта, а PMI за сектора на услугите отчита драстично понижение от 52,5 до 29 пункта 
през март. 
Картината не изглежда много по-различно и в доскорошната членка на ЕС Великобритания, която от вчера е под пълна 
национална блокада. Индексът на мениджърите по поръчките PMI в Обединеното кралство спада от 53 до 37,1 пункта. 
Показателят за сектора на промишлеността се понижава от 51,7 до 48 пункта през март, а PMI за сектора на услугите 
отчита спад от 53,2 до 35,7 пункта. 
Авиокомпанията са сред най-тежко засегнатите, включително германската Deutsche Lufthansa. Те бяха принудени да 
приземят хиляди самолети. 
„Бизнес активността в Еврозоната се срина през март до степен, далеч надвишаваща тази, която е наблюдавана дори в 
разгара на световната финансова криза“, казва Крис Уилямсън, главен икономист в IHS Markit. „Настроенията на бизнеса 
за предстоящата година се сринаха до най-мрачния си рекорд, което предполага, че усилията на властите към днешна 
дата не успяват да изяснят потъмнялата картина“, добави той. 
Европейската централна банка се постара да ограничи щетите с мащабни инжекции на ликвидност във финансовата 
система, включително спешна програма за изкупуване на облигации в размер на 750 милиарда евро (811 милиарда 
долара) и мерки за насочване на финансови средства към малките и средните предприятия. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/europe-dragged-into-record-recession-in-battle-to-halt-virus?srnd=premium
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Правителствата започнаха да увеличават фискалните си разходи и да дават гаранции за заеми в опит да защитят 
икономиката, докато не премине най-лошото от пандемията. 
Безброй работни места са изложени на риск заради затварянето на магазини, ресторанти и хотели, докато 
производството също е нарушено от национални блокировки. 
Предупрежденията за задълбаването на срива идват почти ежедневно. 
През уикенда от Morgan Stanley заявиха, че САЩ Брутният вътрешен продукт би могъл да падне с годишна ставка от 30% 
през второто тримесечие, повишавайки безработицата до около 12,8%.  
Bloomberg Economics твърди, че глобалната икономика ще се свие с почти 2% на годишна база през първото полугодие, 
като еврозоната ще отчете най-лошите тримесечни резултати в своята история.  
 
√ Силен ръст на европейските борси въпреки срива на бизнес активността в Еврозоната  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха значителни повишения в ранната търговия във 
вторник, на фона на обявените нови фискални и парични мерки за стимулиране на икономиката в условията на 
пандемия, предаде Ройтерс. 
За положителните нагласи на борсите допринесоха обявеният от германското правителство икономически пакет на 
стойност над 750 млрд. евро и програма за неограничена количествени облекчения на Федералният резерв на САЩ. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 14,24 пункта, или 5,08%, до 294,67 пункта и е на път да запише най-
добрия си ден от август 2015 г. насам. Въпреки това бенчамърт продължава да е на 30% под февруарския си връх. 
Немският DAX напредна с 551 пункта, или 6,3%, до 9 292,15 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
отчете ръст от 199,67 пункта, или 4%, до 5 193,56 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 205,99 пункта, или 
5,26%, до 4 120,3 пункта 
„Най-вероятно случващото се на пазарите не е свързано с нещо ново, а е естествена реакция към загубите от последните 
няколко сесии“, коментира Конър Кембъл от Spreadex. 
На фона на тежките карантинни мерки в множество страни инвеститорите игнорираха тоталния срив на бизнес 
активността в Еврозоната. Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, се понижи до 
31,4 пункта през март спрямо 51,6 пункта през февруари, записвайки най-големият месечен спад от 1998 г., когато за 
първи път започва да бъде измерван. 
PMI индексът за промишлената активност в Еврозоната падна до 44,8 пункта от 49,2 пункта през февруари, докато 
индексът, измерващ активността в сектора на услугите, се срина до рекордно дъно от 28,4 пункта спрямо 52,6 пункта 
месец по-рано. 
„Ако световната икономика е кофа, пълна с вода, то коронавируса проби множество дупки по нея, а базуките на 
паричната политика, насочени към нея, не могат да спрат изтичането на водата“, коментира Лукан Отунага от  FXTM. 
„Решението може да е да нова кофа, която в случая е под формата на лек за коронавируса“, добавя той. 
Подиндексите на компаниите от минно-добивния сектор (SXPP), технологични сектор (SX8P) и туристическият сектор 
(SXTP) се повишиха съответно 8,51%, 7,01% и 3,58%. 
Нов спад в САЩ 
Водещите американски индекси записаха нови понижения в понеделник, след като Сенатът на САЩ отново не прие 
икономическият пакет за борба с коронавируса, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се отчете спад от 582,05 пункта, или 3,04%, до 18 591,93 пункта. Индексът на 30-те сини 
чипа продължава да върви в посока регистриране на най-лошо месечно представяне от 1931 г. насам. Широкообхватният 
индекс Standard & Poor's 500 се понижи с 67,52 пункта, или 2,93%, до 2 237,4 пункта, завършвайки сесията на 34% под 
февруарския си връх. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq записа най-малки загуби, като изтри 18,84 
пункта от стойността си, или 0,27%, достигайки до ниво от 6 860,67 пункта. 
Разногласията в Сената по отношение на пакетът с икономически стимули дойдоха на фона на уверения от страна на 
финансовия министър Стивън Мнучин, че Конгресът е много близо до финализиране на детайлите по пакета и, че той 
трябва да бъде одобрен възможно най-бързо. 
„Използваме средствата, с които разполагаме, но има нужда Конгресът да одобри допълнителни такива, за да можем да 
подкрепим американските работници и американската икономика“, заяви Мнучин. 
Неуспехът мярката да бъде приета отново разочарова инвеститорите. 
Разпространението на коронавируса в САЩ принуди и Нюйоркската фондова борса да проведе първата си изцяло 
електронна сесия, след като миналата седмица двама служители на борсата дадоха положителни проби за коронавирус. 
Силно възстановяване в Азия 
Основните индекси на борсиte в Азиатксо-тихоокеанския регион регистрираха солиден ръст във вторник, след като 
Федералният резерв на САЩ обеща да подкрепи американската икономика на фона на поредният неуспешен опит да 
бъде прокаран в Сената законопроектът за икономическия пакет срещу коронавируса, пише Маркетоуч. 
Инвеститорите бяха обнадеждени от обещанието на Фед да продължи програмата си за изкупуване на активи "в 
обемите, необходими, за да се осигури безпроблемната работа на пазара и ефективното прехвърляне на паричната 
политика до по-широката финансова среда и икономика" 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 скочи с цели 1 204,57 пункта, или 7,13%, до 18 092,35 пункта, 
като книжата на технологичния конгломерат Softbank поскъпнаха с 18,95%. 
В континентален Китай индексът Shanghai Composite се повиши с 62,27 пункта, или 2,34%, до 2 722,44 пункта, докато по-
малкият Shenzhen Composite напредна с 34,35 пункта, или 2,11%, до 1 666,22 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
отчете ръст от 967,36 пункта, или 4,46%, до 22 663,49 пункта. 
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В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 127,51 пункта, или 8,6%, до 1 609,97 пункта, като акциите на Samsung скочиха с 
10,47%. 
Австралийският измерител ASX 200 напредна с 189,7 пункта, или 4,46%, до 22 663,49 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 10,11 пункта, или 2,48%, до 417,01 пункта. BGBX40 се повиши с 1,47 пункта, или 1,70%, до 87,87 пункта. BGTR30 
напредна 9,32 пункта, или 2,26%, до 422,48 пункта. BGREIT се повиши с 0,59 пункта, или 0,47%, до 124,89 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Икономика по време на пандемия: Как бизнесът оценява мерките на държавата? Коментар на Мария Минчева и 
Иван Нейков. 

- Борбата с коронавируса: Ще бъде ли поискано масово тестване на българите за COVID-19? Доц. д-р Атанас 
Мангъров, член на Медицинския съвет към правителството. 

- Икономическите мерки по време на извънредното положение. Има ли ръст на безработицата от началото на 
кризата? Гост: Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. 

- Русенският университет прави части за обдишващи апарати. 
БТВ, „Тази сутрин" 

- Как ще се преизчисляват парите на работещите пенсионери заради извънредното положение? Коментар на 
управителя на НОИ Ивайло Иванов. 

- Има ли опасност икономиката да блокира заради коронавируса и как държавата ще подпомогне малкия и 
средния бизнес? Гост: Министър Емил Караниколов 

- Какви са препоръките на Медицинския съвет към правителството? 
- На живо: Има ли пътища и населени места в снежен капан? 
- На живо, от Разлог, за големия християнски празник Благовещение. 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Данъчна ваканция и безлихвени кредити за работници в неплатен отпуск. И още - за парите ни по време на 

заразата - вицепремиерът Томислав Дончев. 
- Анонимни търговци продават тестове за коронавирус в интернет. Какви са рисковете от покупки с неясен 

произход и съмнително действие? 
- Медицинският съвет към правителството - решения за кризата с COVID-19 или фронт срещу Оперативния щаб? В 

студиото: проф. Радка Аргирова. 
- Измерване на температурата с телефона. Как мобилно приложение може да диагностицира хората? 
- Българско изобретение срещу COVID-19. Професор от Стара Загора на помощ срещу разпространението на 

заразата. 
- От приюта на отец Иван до голяма лондонска болница. Разказът на Музияна за живота на острова и битката с 

вируса. 
- Извънредно положение и коронавирус. Одобряват ли българите действията на властта? Последните данни на 

социолозите. 
- "Ако си дал". Радиостанциите у нас се обединиха в подкрепа на медици и доброволци. 

 
√ Преглед на вестниците  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 74% одобрение за правителството и 73% за Борисов за действията за коронавируса. 
в. Монитор - Държавата отпуска 4,5 млрд. лева за бизнеса и гражданите. 
в. Монитор - Заразените набъбнаха до 218, бебе със съмнение за коронавирус в Пловдив. 
в. Монитор - София и Враца рекордьори по натрупан сняг за денонощие. 
в. Телеграф - Премиерът Бойко Борисов обяви: 4,5 млрд. лв. за спасяване на икономиката. 
в. Труд - 5 години затвор за 130 нарушители на карантината. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
В. 24 часа - На какви фирми ще поемат 60% от заплатата 
В. 24 часа - Държавата гарантира до 1500 лв. безлихвен кредит за пратени в неплатен отпуск 
В. 24 часа - Министерство спешно пренасочва спестени 40 млн. за респиратори 
В. 24 часа - Ученето от вкъщи ще е поне до 13.04, няма да се пишат оценки 
в. 24 часа - C 20 млн. лв. от ЕС купуват две въздушни линейки 
в. Монитор - Без БГ паспорт срещу ценни книжа 
в. Телеграф - ВМА с помощ за 1,3 млн. лв. 
в. Телеграф - Всяка 10-а фирма спряла работа 
в. Труд - Метрото ще се движи на 4 минути и половина 
в. Труд - Преизчисляват пенсиите на 258 000 българи 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа - Любомир Спасов, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник": Новата ни инвестиция ще осигури чиста 
топлинна енергия за Перник. 
в. 24 часа - Д-р Стефан Филев, директор на областната болница във Велико Търново: Антиваксер е майката, чийто пост 
във фейсбук извади от болницата 6 недолекувани деца 
в. Монитор - Младен Владимиров, психолог: Надявам се кризата с COVID-19 да е нашият катарзис 
в. Телеграф - Асен Александров, директор на 51-во СУ: Матурите юли, ако сме в клас през юни 
в. Труд - Проф. Генчо Начев, национален консултант по кардиохирургия пред "Труд": Изкуствен бял дроб спасява най 
тежките случаи с COVID -19. 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Доказано! Истината тук! 
в. Монитор - Какво следва след „цунамито" COVID-19? 
в. Телеграф - Духовенството влезе в крак с времето 
в. Труд - Да останем на санитарна дистанция от еврото 
в. Труд - Денят, когато ЕС умря. 
 
√ Дончев: Банките да кажат какви ще бъдат нивата им на гъвкавост  
„Надявам се в следващите дни търговските банки да кажат какви ще бъдат нивата им на гъвкавост - да ви дадат шанс да 
дишате, да пропуснете една или две вноски", заяви в ефира на „Здравей, България" вицепремиерът Томислав Дончев. По 
думите му всички трябва да проявят гъвкавост в тази ситуация, държавата е редно да помогне. „Парите, които 
пренасочваме, са 600 милиона, но при нужда ще стигнат милиард", коментира Томислав Дончев. 
„Капитализацията на банките, която е една от икономическите мерки на кабинета, е за да могат да бъдат гъвкави при 
неплатени вноски от хора и фирми, а не да им разпродадат веднага къщите", каза още той.  
Според него държавата може и да прибегне до теглене на заем, но все още е рано за тази мярка. „Можем да генерираме 
дълг, но това е мярка, към която да не прибягваме автоматично. Най-важното за нас е да покрием всички хипотези в тази 
ситуация", каза Дончев. 
„Няма да откажем което и да е предложение", каза Томислав Дончев за идеите на бизнеса относно икономическите 
мерки. 
 
√ 18 приоритета за развитие на шестте района в страната до 2027 г.  
18 приоритета за икономически подем и подобряване на стандарта на живот на хората в шестте района на страната. Това 
предвиждат проектите на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 (NUTS 2), които 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, публикува за обществено обсъждане. 
Регионалните схеми определят дългосрочните перспективи и цели за пространствено развитие на районите, на които е 
разделена страната, връзките между тях и съседните държави. Те са разработени в съответствие с Актуализацията на 
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. С тях се отчитат и политиките за всеки 
район в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, 
транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда в унисон с местния 
териториален потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие. Те отразяват и съвременните тенденции в 
регионалната политика на Европейския съюз и ще се използват за определяне на приоритетите и зоните за интервенции 
и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г. 
Шестте района от ниво 2, на които е разделена страната, запазват своя териториален обхват, като не се предвижда 
закриване на области, общини и населени места. За всеки от шестте района са изведени по три приоритета. 
Проектите на регионалните схеми за пространствено развитие са публикувани за обществено обсъждане на официалната 
страница на МРРБ, раздел „За обществено обсъждане", както и на Портала за обществени консултации. 
В рамките на обществените консултации могат да бъдат отправяни предложения за приоритетни интегрирани проекти в 
6-те региона, които да помогнат за формиране на общата оценка на индикативния финансов ресурс. Срокът за 
изпращане на предложения и коментари е 20.04.2020 г. 
 
√ Работата от вкъщи и киберсигурността  
В последните месеци търсенията в Гугъл и други търсачки за коронавируса са се увеличили драстично, каза експертът по 
киберсигурност Георги Недялков. Дори са били регистрирани и домейни, свързани с Covid-19, за да бъдат използвани за 
кибератаки и злонамерени замисли. Пример за кибератака със социално инженерство е имейл съобщение, подписано от 
главен инспектор от СЗО, с препоръки за коронавируса. Друг пример е изпратен към транспортна фирма анализ за 
състоянието на транспорта при ограничения от коронавирус. Има и злонамерени мобилни приложения. Като това, което 
се нарича „Коронавирус". Според Георги Недялков работата от вкъщи е още по-незащитена по простата причина, че в 
компаниите се ползва корпоративна система за защита. А в дома - не. 
Експертът коментира, че овладяването на системите не протича по един и същ сценарий, но предупреди за т.нар. 
"домино ефект". 
"Може да разпространи последствията и щетите от един киберинцидент до трети лица, които на пръв поглед нямат нищо 
общо с таргетирания потребител или организация". 
Седем прости стъпки препоръча киберекспертът Георги Недялков, за да бъдат домашните компютри защитени. Една от 
тях - винаги да актуализираме използваната от нас операционна система и антивирусна програма. И още - да не се сваля 
пиратски софтуер. 
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Една от важните препоръки на киберекспрта е да бъдат ползвани мениджъри на пароли. 
Изпълняването на тези минимум изисквания не отменя риска от хакване на системите, докато работите от вкъщи. Но 
драстично намаляват риска от зловредни действия върху домашния компютър и служебните данни. 
Към тези съвети наскоро Държавна агенция „Електронно управление" препоръча още винаги да архивираме файловете, 
да криптираме чувствителните данни. Ако ползваме домашна Wi-Fi мрежа, да разрешим достъпа само на хора, на които 
имате доверие. А сред простите правила са и това да не използваме лични имейл адреси за работа. 
 
√ В сряда и четвъртък ще бъде ограничено движението София-Калотина при Сливница. Обходът е по стария път  
В сряда и четвъртък - 25 и 26 март, ще бъде ограничено движението в участъка от 29-ти км до 33-ти км на път I-8 
Калотина-София при Сливница. Заради модернизацията на трасето е необходимо разрушаване на съществуващия 
надлез. Трафикът ще преминава по стария път София-Калотина. 
Утре - 25 март, ще бъде ограничено и движението по път II-37 Златица-Панагюрище поради опасност от срутване на 
скална маса. Обходните маршрути са от път I-6 София-Златица по път III-6006 Мирково-Петрич или по път III-606 
Копривщица-Стрелча. 
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка в страната от 
интернет страницата на АПИ - api.bg, както и по всяко време на денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. 
 
Economy News 
 
√ Унгария в защита на бизнеса си  
Драстични мерки в защита на бизнеса предприе и Унгария. 13-ата най-посещавана туристическа дестинация в света 
задейства кризисен план с мотото "месото е опряно до кокала". Той е съсредоточени в подкрепа на най-пострадалия от 
коронавируса бранш, който в началото на годината беше на върха, а сега не съществува. Програмата е обявена на 
страницата на премиера Виктор Орбан във Фейсбук. "Това са само първите спешни мерки, които ще бъдат последвани от 
нови", обеща Орбан. 
Съобщението на Виктор Орбан: 
Изплащането на главница и лихва по заеми, предоставени на физически лица и предприятия към днешна дата, се 
прекратява до края на годината; 
Краткосрочните бизнес заеми ще бъдат отпуснати до 30 юли; 
ARP/ Обща годишна процентна ставка /total annual percentage rate ) за новите потребителски кредити, взети утре 
(четвъртък), ще бъде ограничен до основния лихвен процент на централната банка плюс 5 процента; 
Виктор Орбан подчерта, че някои сектори на икономиката вече са в сериозни затруднения, те са в постоянна консултация 
и са получени първите им предложения. Туристическата индустрия и хотелиерството , развлечения, спортни и културни 
услуги и таксиметровите шофьори са в сериозни проблеми. 
В тази област: 
Задължението на работодателите да плащат вноски се премахва изцяло; 
Вноските на служителите са значително намалени. Те не трябва да плащат пенсионни вноски, а здравноосигурителната 
премия е намалена до законоустановения минимум, който е валиден до 30 юни; 
Данъкоплатците, които плащат данък, ще бъдат освободени от плащането на плосък данък до 30 юни; 
В тези сектори договорите за наемане не могат да бъдат прекратени и наемите не могат да се увеличават; 
До 30 юни няма да се плаща вноската за развитие на туризма (това е специален данък в Унгария , влязъл в сила от Януари 
2020-а; 
Золтан Гюлер, изпълнителен директор на унгарския Борд по туризъм: 
"За 50 дни от небето до ада": 
Парадоксално е, че на този ден излезе статистическият отчет за туризма през януари с обещанието за още една рекордна 
година: през първия месец на годината броят на гостите се увеличи с 15%, броят на чуждестранните нощувки на гости се 
увеличи с 22%. приходи от настаняване, 16% след данъчни продажби на гостоприемство - началникът му започна 
брифингът. 
И тогава след 50 дни унгарският туризъм се срина и ние отидохме от небето в ада, каза той. Преди две седмици заетостта 
на хотелите все още беше 75%, 35% миналия понеделник, 11% в Будапеща този вторник, 15% в провинцията и "туризмът 
ще преустанови следващата седмица" - всички от Националния туристически информационен център (NTAK), която 
предоставя актуална информация за заетост. 
В резултат на драматичния спад на трафика, първият хотел беше затворен в понеделник, като 75% от хотелите и 
курортите се затвориха през уикенда и до 95% през следващата седмица, прогнозира Золтан Гюлер. 400 хиляди души са 
застрашени в резултат на нарушаване на туристическата инфраструктура. 
Най-важната цел е да се спестят работни места. 
В тази ситуация двете най-важни задачи са да запазят живите туристически и хотелиерски бизнеси и да запазят работни 
места тук. Обявеният в сряда правителствен пакет служи за тези две цели, подчерта той. 
Той припомни, че от 400 000 души, заети в сектора, 200 000 работят в хотелиерството, 100 000 в организиране на събития 
и фестивали, 60 000 в търговско настаняване, 40 000 в туристически агенции и други 100 000 работят директно в туризма, 
като такси и ПЪТНИК. 
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Обявяването на правителството за мораториум върху капиталовите и лихвените плащания помага на туризма от две 
страни, като не само осигурява освобождаване от плащания за бизнеса с недостатъчен капитал и в голяма полза, но и 
облекчава изплащането на заеми за работещите в сектора. 
Целта на освобождаването на приноса на работодателя е да се даде възможност на огромното мнозинство от 
работниците в сектора да запазят работните си места. Според икономическите изчисления, тази стъпка ще намали 
тежестта на вноските на разходите за заплати на предприятието с близо 30%, като конкретен пример: в случай на средна 
341 хиляди HUF супер брутна заплата (брутна заплата + вноска на работодателя), държавата ще освобождаване 103 
хиляди HUF. 
Световнен съвет за пътуване и туризъм (WTTC) 
С до 50 милиона работни места, застрашени от Световната коронавирусна епидемия в туризма, WTTC настоява 
правителствата да действат сега. 
Според последния призив на Световния съвет за пътуване и туризъм (WTTC) епидемията може да намали глобалния 
туризъм с цели 25 процента през 2020 г. - сякаш е загубила три месеца общи приходи. 
WTTC припомни, че австрийските и брюкселските авиолинии наскоро потвърдиха, че временно ще преустановят 
полетите, докато други ще намалят разписанията си с 80 на 90 процента. Сериозността на кризата е безспорна - цитирана 
в статията на blueswandaily.com. 
 
 


