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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ настоява за антикризисни мерки в икономиката  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предложи мерки за подкрепа на икономиката за справяне с 
отрицателните последици от мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, отключили тежка световна 
икономическа криза. 
"Предлагат се промени в нормативни актове – за реално оказване на подкрепа на заетостта и доходите на работещите 
хора чрез трансформиране на мярката 60/40 в 60/0, безпрепятственото движение на стоки и товари, насърчаване на 
туризма, подкрепа за малкия бизнес и самонаетите, подкрепа на допълващите образователни дейности, мерки за 
подкрепа на фиска и други", се казва в официална позиция на асоциацията. 
 

 
 
"АИКБ настоява да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредно 
положение, така че държавата реално да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работника, чието работно място е 
застрашено поради кризата, и това да е всичко, което нетно неработещите получават като обезщетение. Това ще 
преодолее неотстранимите по друг начин дефекти на т.нар. мярка 60/40. А тя е „така наречена“, защото реалното 
разпределение на подкрепата на нетния доход на неработещите работници бе 23/77, а след като държавата пое част от 
осигуровките, реалното съотношение в нетния доход на ползвателите би бил държава/предприятие 38/62 (само 38% от 
държавата предвид обратното плащане на осигуровки и данъци и цели 62% от неработещото предприятие). Данните до 
момента доказват, че механизмът е неработещ и по-малко от 1% от предприятията са заявили желание да го ползват, 
докато броят на регистрираните безработни е в пъти повече от тези, които разчитат на тази подкрепа, за да запазят 
работата си. Предложението на АИКБ е държавата да изплаща за срок до 3 месеца директно на работниците, чийто 
работни места са застрашени, обезщетения, които така или иначе дължи при това до 12 месеца при настъпването на 
безработица. Моделът 60/0, който АИКБ предлага, вече е доказал пригодността си и се използва успешно в страните от 
ЕС и ОИСР. Така биха се отстранили двете очевидни грешки, правещи мярката неработеща и водещи до стремглав ръст 
на безработицата. Първа очевидна грешка е сбърканата цел - неработещите хора да живеят по-добре от работещите, 
като получават същия доход, но без да работят! Втората очевидна грешка е, че за това трябва да плати (62% от нетния 
доход на работника) предприятието с пари, които няма, защото е лишено от приходи поради забрана за работа. 
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Сред едно от най-важните предложения на АИКБ е прекратяването на задължението за заплащане на такса за битови 
отпадъци и данък “Сгради” за затворените обекти и предприятия за периода, в който са прекратили принудително 
дейността си. При прекратена дейност не се генерират отпадъци, както и не се ползват услуги от общината. 
Освобождаването от тези плащания при липса на дейност ще спомогне за намаляване на и без това влошеното 
финансово състояние на засегнатите фирми. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага изплащане на извънредна еднократна безвъзмездна помощ 
от 1000 лв. за самонаети и микропредприятия с до 9 заети. Подобна мярка представлява изпълнение на 
конституционното задължение на държавата, а същевременно би довела до навременна помощ на голяма група хора, 
които са лишени от възможността да извършват трудова или стопанска дейност. Разходите за подобна мярка биха 
стрували на държавата при оптимистичен сценарий 171 млн. лв. и 278 млн. лв. при песимистичен сценарий. В първия 
вариант от нея биха се възползвали 170 995 микро компании, а при втория – 277 798. Подобни мерки бяха въведени вече 
в Гърция, Италия и Хърватия и др. 
За сферата на туризма асоциацията препоръчва да бъдат въведени мерки като облекчено издаване на визи на основните 
групи туристи на място при пристигането им в България, разрешаване на дейността на малки семейни хотели и 
ресторанти при стриктно спазване на отстояния и изискванията са безопасност, освобождаване от плащания за наеми на 
неработещи обекти. Сред другите предложения са масирана маркетингова кампания за представяне на страната ни като 
туристическа дестинация, механизми за насърчаване на вътрешния туризъм в т.ч. посредством предоставяне на ваучери 
за здравна превенция и рехабилитация на работници и служители в размер на 720 лв. за една календарна година за 
отдих в България (по модела на ваучерите за храна). 
Въвеждане на електронни товарителници и възможността логистичните бази да станат продължение на въведените 
както в ЕС, така у нас „зелени коридори“ са двете мерки са осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и 
товари, които АИКБ е записала в предложението си към тристранния съвет. Според асоциацията логистичните бази са от 
изключително значение за поддържането на обществените функции и за времето на извънредното положение те трябва 
да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната. 
 

 
 
Сред другите мерки на Асоциация на индустриалния капитал в България са замразяване на заплатите в публичния сектор 
на равнището от 2019 г. и редуцирането на публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са свързани 
с COVID-19. 
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За АИКБ още сега трябва да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват мерки, които 
ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение. 
От влизането в сила на извънредното положение Асоциацията на индустриалния капитал в България е най-активната 
организация, която не спира да работи както за повишаване на информираността и възможностите на своите членове за 
осигуряване на необходимата здравна сигурност в предприятията, така и за смекчаване на негативните последици за 
българската икономика", пишат още от АИКБ. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ АИКБ настоява мярката 60 на 40 да се трансформира в 60 на 0 
От организацията смятат, че този подход би бил реална подкрепа за запазването на заетостта 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага настоящата мярка 60/40, която бе приета от 
правителството, за да подкрепи засегнатия от мерките срещу коронавируса бизнес, да се трансфромира в 60/0. От 
организацията считат, че е необходимо да се осигури безпрепятственото движение на стоки и товари, насърчаване на 
туризма, подкрепа за малкия бизнес и самонаетите, подкрепа на допълващите образователни дейности, мерки за 
подкрепа на фиска и други. 
От АИКБ отбелязват, че този подход ще доведe до реално оказване на подкрепа на заетостта и доходите на работещите 
хора. 
АИКБ настоява да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредно 
положение, така че държавата реално да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работника, чието работно място е 
застрашено поради кризата, и това да е всичко, което нетно неработещите получават като обезщетение. Това ще 
преодолее неотстранимите по друг начин дефекти на т.нар. мярка 60/40. А тя е „така наречена“, защото реалното 
разпределение на подкрепата на нетния доход на неработещите работници бе 23/77, а след като държавата пое част от 
осигуровките, реалното съотношение в нетния доход на ползвателите би бил държава/предприятие  38/62 (само 38% от 
държавата предвид обратното плащане на осигуровки и данъци и цели 62% от неработещото предприятие). 
Данните до момента доказват, че механизмът е неработещ и по-малко от 1% от предприятията са заявили желание да го 
ползват, докато броят на регистрираните безработни е в пъти повече от тези, които разчитат на тази подкрепа, за да 
запазят работата си. Предложението на АИКБ е държавата да изплаща за срок до 3 месеца директно на работниците, 
чийто работни места са застрашени, обезщетения, които така или иначе дължи при това до 12 месеца при настъпването 
на безработица. Моделът 60/0, който АИКБ предлага, вече е доказал пригодността си и се използва успешно в страните 
от ЕС и ОИСР. 
Така биха се отстранили двете очевидни грешки, правещи мярката неработеща и водещи до стремглав ръст на 
безработицата. Първа очевидна грешка е сбърканата цел - неработещите хора да живеят по-добре от работещите, като 
получават същия доход, но без да работят! Втората очевидна грешка е, че за това трябва да плати (62% от нетния доход 
на работника) предприятието с пари, които няма, защото е лишено от приходи поради забрана за работа. 
Сред едно от най-важните предложения на АИКБ е прекратяването на задължението за заплащане на такса за битови 
отпадъци и данък “Сгради” за затворените обекти и предприятия за периода, в който са прекратили принудително 
дейността си. При прекратена дейност не се генерират отпадъци, както и не се ползват услуги от общината. 
Освобождаването от тези плащания при липса на дейност ще спомогне за намаляване на и без това влошеното 
финансово състояние на засегнатите фирми. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага изплащане на извънредна еднократна безвъзмездна помощ 
от 1000 лв. за самонаети и микропредприятия с до 9 заети. Подобна мярка представлява изпълнение на 
конституционното задължение на държавата, а същевременно би довела до навременна помощ на голяма група хора, 
които са лишени от възможността да извършват трудова или стопанска дейност. Разходите за подобна мярка биха 
стрували на държавата при оптимистичен сценарий 171 млн. лв. и 278 млн. лв. при песимистичен сценарий. В първия 
вариант от нея биха се възползвали 170 995 микро компании, а при втория – 277 798. Подобни мерки бяха въведени вече 
в Гърция, Италия и Хърватия и др. 
За сферата на туризма асоциацията препоръчва да бъдат въведени мерки като облекчено издаване на визи на основните 
групи туристи на място при пристигането им в България, разрешаване на дейността на малки семейни хотели и 
ресторанти при стриктно спазване на отстояния и изискванията са безопасност, освобождаване от плащания за наеми на 
неработещи обекти. Сред другите предложения са масирана маркетингова кампания за представяне на страната ни като 
туристическа дестинация,  механизми за насърчаване на вътрешния туризъм в т.ч. посредством предоставяне на ваучери 
за здравна превенция и рехабилитация на работници и служители в размер на 720 лв. за една календарна година за 
отдих в България (по модела на ваучерите за храна). 
Въвеждане на електронни товарителници и възможността логистичните бази да станат продължение на въведените 
както в ЕС, така у нас „зелени коридори“ са двете мерки са осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и 
товари, които АИКБ е записала в предложението си към тристранния съвет. Според асоциацията логистичните бази са от 
изключително значение за поддържането на обществените функции и за времето на извънредното положение те трябва 
да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната. 
Сред другите мерки на Асоциация на индустриалния капитал в България са замразяване на заплатите в публичния сектор 
на равнището от 2019 г. и редуцирането на публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са свързани 
с COVID-19. 
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За АИКБ още сега трябва да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват мерки, които 
ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение. 
От влизането в сила на извънредното положение Асоциация на индустриалния капитал в България е най-активната 
организация, която не спира да работи както за повишаване на информираността и възможностите на своите членове за 
осигуряване на необходимата здравна сигурност в предприятията, така и  за смекчаване на негативните последици за 
българската икономика. 
Пълният текст на предложените мерки и финансовата им обосновка може да намерите ТУК. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Мярката 60/40 е неработеща и трябва да се трансформира в 60/0 
Асоциацията предлага държавата да плаща обезщетения за срок до 3 месеца директно на служителите, чиито 
работни места са застрашени 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява да бъдат направени изменения и допълнения в 
Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, така че държавата реално да поеме 60 на сто от 
осигурителния доход на работника, чието работно място е застрашено поради кризата, и това да е всичко, което нетно 
неработещите получават като обезщетение. 
Според асоциацията така ще се преодолеят неотстранимите по друг начин дефекти на т.нар. мярка 60/40. "А тя е „така 
наречена“, защото реалното разпределение на подкрепата на нетния доход на неработещите работници бе 23/77, а след 
като държавата пое част от осигуровките, реалното съотношение в нетния доход на ползвателите би бил 
държава/предприятие 38/62 (само 38% от държавата предвид обратното плащане на осигуровки и данъци и цели 62% от 
неработещото предприятие)", се казва в съобщение на АИКБ до медиите, съдържащо предложенията на асоциацията 
към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
Според АИКБ данните до момента доказват, че механизмът е неработещ и по-малко от 1% от предприятията са заявили 
желание да го ползват, докато броят на регистрираните безработни е в пъти повече от тези, които разчитат на тази 
подкрепа, за да запазят работата си. Предложението на асоциацията е държавата да изплаща за срок до 3 месеца 
директно на работниците, чиито работни места са застрашени, обезщетения, които така или иначе дължи при това до 12 
месеца при настъпването на безработица. "Моделът 60/0, който АИКБ предлага, вече е доказал пригодността си и се 
използва успешно в страните от ЕС и ОИСР. Така биха се отстранили двете очевидни грешки, правещи мярката 
неработеща и водещи до стремглав ръст на безработицата. Първа очевидна грешка е сбърканата цел - неработещите 
хора да живеят по-добре от работещите, като получават същия доход, но без да работят. Втората очевидна грешка е, че 
за това трябва да плати (62% от нетния доход на работника) предприятието с пари, които няма, защото е лишено от 
приходи поради забрана за работа", пишат от АИКБ. 
Сред предложенията на асоциацията е и прекратяването на задължението за заплащане на такса за битови отпадъци и 
данък “Сгради” за затворените обекти и предприятия за периода, в който са прекратили принудително дейността си. 
"При прекратена дейност не се генерират отпадъци, както и не се ползват услуги от общината. Освобождаването от тези 
плащания при липса на дейност ще спомогне за намаляване на и без това влошеното финансово състояние на 
засегнатите фирми", се казва в съобщението. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага изплащане на извънредна еднократна безвъзмездна помощ 
от 1000 лв. за самонаети и микропредприятия с до 9 заети." Подобна мярка представлява изпълнение на 
конституционното задължение на държавата, а същевременно би довела до навременна помощ на голяма група хора, 
които са лишени от възможността да извършват трудова или стопанска дейност. Разходите за подобна мярка биха 
стрували на държавата при оптимистичен сценарий 171 млн. лв. и 278 млн. лв. при песимистичен сценарий. В първия 
вариант от нея биха се възползвали 170 995 микро компании, а при втория – 277 798. Подобни мерки бяха въведени вече 
в Гърция, Италия и Хърватия", пише АИКБ. 
За сферата на туризма асоциацията препоръчва да бъдат въведени мерки като облекчено издаване на визи на основните 
групи туристи на място при пристигането им в България, разрешаване на дейността на малки семейни хотели и 
ресторанти при стриктно спазване на отстояния и изискванията са безопасност, освобождаване от плащания за наеми на 
неработещи обекти. Сред другите предложения са масирана маркетингова кампания за представяне на страната ни като 
туристическа дестинация, механизми за насърчаване на вътрешния туризъм в т.ч. посредством предоставяне на ваучери 
за здравна превенция и рехабилитация на работници и служители в размер на 720 лв. за една календарна година за 
отдих в България (по модела на ваучерите за храна). 
Въвеждане на електронни товарителници и възможността логистичните бази да станат продължение на въведените 
както в ЕС, така у нас „зелени коридори“ са двете мерки за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и 
товари, които АИКБ е записала в предложението си към Тристранния съвет. Според асоциацията логистичните бази са от 
изключително значение за поддържането на обществените функции и за времето на извънредното положение те трябва 
да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната. 
Сред другите мерки на Асоциация на индустриалния капитал в България са замразяване на заплатите в публичния сектор 
на равнището от 2019 г. и редуцирането на публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са свързани 
с COVID-19. 
Според АИКБ още сега трябва да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набележат мерки, 
които ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение. 
 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/04/%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91-COVID19-%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1-16.04.2020-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB1.pdf
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 Economic.bg 
 
√ АИКБ иска трансформиране на мярката “60/40” в “60/0” 
Според организацията механизмът в сегашния си вид е неработещ  
Мярката “60/40” е неработеща и трябва да бъде трансформирана в “60/0” – за това настоява Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). От там обръщат внимание и на необходимостта още сега да започне 
разработване на програма за излизане от кризата, като се набележат мерки за след вдигането на извънредното 
положение. 
След като миналата седмица работодателската организация единствена не подписа правителственото постановление за 
схемата “60/40”, тя изпрати до кабинета писмо и своя план за “реално оказване на подкрепа на заетостта и доходите на 
работещите”.  
Според АИКБ мярката “60/40” в сегашния си вид е неработеща и това се доказва от слабия интерес към нея. По 
изчисления на организацията по-малко от 1% от предприятията са заявили желание да ползват механизма, докато “броят 
на регистрираните безработни е в пъти повече от тези, които разчитат на тази подкрепа, за да запазят работата си”.  
Припомняме, че след натиск от страна на бизнеса държавата склони да изплаща, освен 60% от брутната заплата на 
служителите си, да поеме и част от осигуровките им.  
“След като държавата пое част от осигуровките, реалното съотношение в нетния доход на ползвателите би бил 
държава/предприятие 38/62 (само 38% от държавата предвид обратното плащане на осигуровки и данъци и цели 62% от 
неработещото предприятие)”, се обяснява в изявление на АИКБ.  
Затова работодателската организация настоява да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за мерките и 
действията по време на извънредно положение, така че държавата “реално да поеме 60 на сто от осигурителния доход 
на работника”, чието работно място е застрашено поради кризата, и това да е всичко, което нетно неработещите 
получават като обезщетение. Предложението на АИКБ е държавата да изплаща за срок до 3 месеца директно на 
работниците, чийто работни места са застрашени, обезщетения, които така или иначе дължи при това до 12 месеца при 
настъпването на безработица.  
“Моделът 60/0, който АИКБ предлага, вече е доказал пригодността си и се използва успешно в страните от ЕС и ОИСР. 
Така биха се отстранили двете очевидни грешки, правещи мярката неработеща и водещи до стремглав ръст на 
безработицата. Първа очевидна грешка е сбърканата цел - неработещите хора да живеят по-добре от работещите, като 
получават същия доход, но без да работят! Втората очевидна грешка е, че за това трябва да плати (62% от нетния доход 
на работника) предприятието с пари, които няма, защото е лишено от приходи поради забрана за работа”, пише АИКБ.  
Наред с изменението на мярката “60/40”, АИКБ има и други предложения. Едно от най-важните според организацията е 
това за прекратяването на задължението за заплащане на такса за битови отпадъци и данък “Сгради” за затворените 
обекти и предприятия за периода, в който са прекратили принудително дейността си. При прекратена дейност не се 
генерират отпадъци, както и не се ползват услуги от общината. Освобождаването от тези плащания при липса на дейност 
ще спомогне за намаляване на и без това влошеното финансово състояние на засегнатите фирми.  
Асоциацията предлага още изплащане на извънредна еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лв. за самонаети и 
микропредприятия с до 9 заети. “Подобна мярка представлява изпълнение на конституционното задължение на 
държавата, а същевременно би довела до навременна помощ на голяма група хора, които са лишени от възможността да 
извършват трудова или стопанска дейност”, казват от АИКБ.  
По изчисления на организацията разходите за подобна мярка биха стрували на държавата при оптимистичен сценарий 
171 млн. лв. и 278 млн. лв. при песимистичен сценарий. В първия вариант от нея биха се възползвали 170 995 микро 
компании, а при втория – 277 798. Подобни мерки бяха въведени вече в Гърция, Италия и Хърватия и др.  
За сферата на туризма асоциацията препоръчва да бъдат въведени мерки като облекчено издаване на визи на основните 
групи туристи на място при пристигането им в България, разрешаване на дейността на малки семейни хотели и 
ресторанти при стриктно спазване на отстояния и изискванията са безопасност, освобождаване от плащания за наеми на 
неработещи обекти. Сред другите предложения са масирана маркетингова кампания за представяне на страната ни като 
туристическа дестинация, механизми за насърчаване на вътрешния туризъм в т.ч. посредством предоставяне на ваучери 
за здравна превенция и рехабилитация на работници и служители в размер на 720 лв. за една календарна година за 
отдих в България (по модела на ваучерите за храна).  
Въвеждане на електронни товарителници и възможността логистичните бази да станат продължение на въведените 
както в ЕС, така у нас „зелени коридори“ са двете мерки за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и 
товари, които АИКБ е записала в предложението си към тристранния съвет. Според асоциацията логистичните бази са от 
изключително значение за поддържането на обществените функции и за времето на извънредното положение те трябва 
да се  разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната.   
Сред другите мерки на АИКБ са замразяване на заплатите в публичния сектор на равнището от 2019 г. и редуцирането на 
публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са свързани с COVID-19. 
 
Мениджър 
 
√ АИКБ настоява за антикризисни мерки в икономиката  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предложи мерки за подкрепа на икономиката за справяне с 
отрицателните последици от мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, отключили тежка световна 
икономическа криза. 
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Предлагат се промени в нормативни актове – за реално оказване на подкрепа на заетостта и доходите на работещите 
хора чрез трансформиране на мярката 60/40 в 60/0, безпрепятственото движение на стоки и товари, насърчаване на 
туризма, подкрепа за малкия бизнес и самонаетите, подкрепа на допълващите образователни дейности, мерки за 
подкрепа на фиска и други. 
АИКБ настоява да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредно 
положение, така че държавата реално да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работника, чието работно място е 
застрашено поради кризата, и това да е всичко, което нетно неработещите получават като обезщетение. Според 
Асоциацията само така ще се отстранят някои "дефекти" в мярката 60/40. Данните до момента доказват, че механизмът е 
неработещ и по-малко от 1% от предприятията са заявили желание да го ползват, докато броят на регистрираните 
безработни е в пъти повече от тези, които разчитат на тази подкрепа, за да запазят работата си. 
Предложението на Асоциацията на индустриалния капитал в България е държавата да изплаща за срок до 3 месеца 
директно на работниците, чиито работни места са застрашени, обезщетения, които така или иначе дължи при това до 
12 месеца при настъпването на безработица.  
От АИКБ предлагат и прекратяване на задължението за заплащане на такса за битови отпадъци и данък “Сгради” за 
затворените обекти и предприятия за периода, в който са прекратили принудително дейността си. При прекратена 
дейност не се генерират отпадъци, както и не се ползват услуги от общината. Освобождаването от тези плащания при 
липса на дейност ще спомогне за намаляване на и без това влошеното финансово състояние на засегнатите фирми. 
Роботодателската организация излиза с предложение за изплащане на извънредна еднократна безвъзмездна помощ от 
1000 лв. за самонаети и микропредприятия с до 9 заети. И изчислява, че разходите за подобна мярка биха стрували на 
държавата при оптимистичен сценарий 171 млн. лв. и 278 млн. лв. при песимистичен сценарий. В първия вариант от нея 
биха се възползвали 170 995 микро компании, а при втория – 277 798. 
За сферата на туризма асоциацията препоръчва да бъдат въведени мерки като облекчено издаване на визи на 
основните групи туристи на място при пристигането им в България, разрешаване на дейността на малки семейни хотели 
и ресторанти при стриктно спазване на отстояния и изискванията са безопасност, освобождаване от плащания за наеми 
на неработещи обекти. Сред другите предложения са масирана маркетингова кампания за представяне на страната ни 
като туристическа дестинация, механизми за насърчаване на вътрешния туризъм в т.ч. посредством предоставяне на 
ваучери за здравна превенция и рехабилитация на работници и служители в размер на 720 лв. за една календарна 
година за отдих в България (по модела на ваучерите за храна). 
Въвеждане на електронни товарителници и възможността логистичните бази да станат продължение на въведените 
както в ЕС, така у нас „зелени коридори“ са двете мерки са осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и 
товари, които АИКБ е записала в предложението си към тристранния съвет. Според асоциацията логистичните бази са от 
изключително значение за поддържането на обществените функции и за времето на извънредното положение те трябва 
да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната. 
Сред другите мерки на Асоциация на индустриалния капитал в България са замразяване на заплатите в публичния 
сектор на равнището от 2019 г. и редуцирането на публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са 
свързани с COVID-19. 
Според работодателската организация още сега трябва да започне разработване на програма за излизане от кризата, 
като се набелязват мерки, които ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение. 
Пълния текст на предложените мерки и финансовата им обосновка може да намерите ТУК.  
 
В. Стандарт 
 
√ Бизнесът иска още мерки от властта 
Допълнителни икономически мерки за излизане от кризата, породена от пандемията и ограниченията за 
разпространението на коронавируса поиска бизнесът от властта. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предложи мерки за подкрепа на икономиката за справяне с 
отрицателните последици от мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, отключили тежка световна 
икономическа криза. 
"Предлагат се промени в нормативни актове - за реално оказване на подкрепа на заетостта и доходите на работещите 
хора чрез трансформиране на мярката 60/40 в 60/0, безпрепятственото движение на стоки и товари, насърчаване на 
туризма, подкрепа за малкия бизнес и самонаетите, подкрепа на допълващите образователни дейности, мерки за 
подкрепа на фиска и други", се казва в официална позиция на асоциацията 
"АИКБ настоява да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредно 
положение, така че държавата реално да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работника, чието работно място е 
застрашено поради кризата, и това да е всичко, което нетно неработещите получават като обезщетение. Това ще 
преодолее неотстранимите по друг начин дефекти на т.нар. мярка 60/40. А тя е „така наречена“, защото реалното 
разпределение на подкрепата на нетния доход на неработещите работници бе 23/77, а след като държавата пое част от 
осигуровките, реалното съотношение в нетния доход на ползвателите би бил държава/предприятие 38/62 (само 38% от 
държавата предвид обратното плащане на осигуровки и данъци и цели 62% от неработещото предприятие). 
Данните до момента доказват, че механизмът е неработещ и по-малко от 1% от предприятията са заявили желание да го 
ползват, докато броят на регистрираните безработни е в пъти повече от тези, които разчитат на тази подкрепа, за да 
запазят работата си. Предложението на АИКБ е държавата да изплаща за срок до 3 месеца директно на работниците, 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/04/%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91-COVID19-%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1-16.04.2020-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB1.pdf
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чийто работни места са застрашени, обезщетения, които така или иначе дължи при това до 12 месеца при настъпването 
на безработица. 
Моделът 60/0, който АИКБ предлага, вече е доказал пригодността си и се използва успешно в страните от ЕС и ОИСР. Така 
биха се отстранили двете очевидни грешки, правещи мярката неработеща и водещи до стремглав ръст на безработицата.  
Първа очевидна грешка е сбърканата цел - неработещите хора да живеят по-добре от работещите, като получават същия 
доход, но без да работят! Втората очевидна грешка е, че за това трябва да плати (62% от нетния доход на работника) 
предприятието с пари, които няма, защото е лишено от приходи поради забрана за работа. 
Друго от предложенията на АИКБ е прекратяването на задължението за заплащане на такса за битови отпадъци и данък 
“Сгради” за затворените обекти и предприятия за периода, в който са прекратили принудително дейността си. При 
прекратена дейност не се генерират отпадъци, както и не се ползват услуги от общината. 
Освобождаването от тези плащания при липса на дейност ще спомогне за намаляване на и без това влошеното 
финансово състояние на засегнатите фирми. Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага изплащане на 
извънредна еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лв. за самонаети и микропредприятия с до 9 заети. 
Подобна мярка представлява изпълнение на конституционното задължение на държавата, а същевременно би довела до 
навременна помощ на голяма група хора, които са лишени от възможността да извършват трудова или стопанска 
дейност. 
Разходите за подобна мярка биха стрували на държавата при оптимистичен сценарий 171 млн. лв. и 278 млн. лв. при 
песимистичен сценарий. В първия вариант от нея биха се възползвали 170 995 микро компании, а при втория - 277 798. 
Подобни мерки бяха въведени вече в Гърция, Италия и Хърватия и други. 
За сферата на туризма асоциацията препоръчва да бъдат въведени мерки като облекчено издаване на визи на основните 
групи туристи на място при пристигането им в България, разрешаване на дейността на малки семейни хотели и 
ресторанти при стриктно спазване на отстояния и изискванията са безопасност, освобождаване от плащания за наеми на 
неработещи обекти. 
Сред другите предложения са масирана маркетингова кампания за представяне на страната ни като туристическа 
дестинация, механизми за насърчаване на вътрешния туризъм в т.ч. посредством предоставяне на ваучери за здравна 
превенция и рехабилитация на работници и служители в размер на 720 лв. за една календарна година за отдих в 
България (по модела на ваучерите за храна). 
Въвеждане на електронни товарителници и възможността логистичните бази да станат продължение на въведените 
както в ЕС, така у нас „зелени коридори“ са двете мерки са осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и 
товари, които АИКБ е записала в предложението си към тристранния съвет. 
Според асоциацията, логистичните бази са от изключително значение за поддържането на обществените функции и за 
времето на извънредното положение те трябва да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната. 
Сред другите мерки на Асоциация на индустриалния капитал в България са замразяване на заплатите в публичния сектор 
на равнището от 2019 г. и редуцирането на публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са свързани 
с COVID-19. 
За АИКБ още сега трябва да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват мерки, които 
ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение. 
 
БГ Предприемач 
 
√ АИКБ настоява за антикризисни мерки в икономиката  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява да бъдат направени изменения и допълнения в 
Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, така че държавата реално да поеме 60 на сто от 
осигурителния доход на работника, чието работно място е застрашено поради кризата, и това да е всичко, което нетно 
неработещите получават като обезщетение. Това ще преодолее неотстранимите по друг начин дефекти на т.нар. мярка 
60/40. 
Предложението на АИКБ е държавата да изплаща 60 на сто от осигурителния доход за срок до 3 месеца, директно на 
работниците, чийто работни места са застрашени поради кризата, и това да е всичко, което неработещите получават като 
нетно обезщетение.. Държавата така или иначе ги дължи, при това до 12 месеца, при настъпването на безработица. 
Моделът 60/0, който АИКБ предлага, вече е доказал пригодността си и се използва успешно в страните от ЕС и ОИСР. 
Друго предложение на АИКБ е прекратяването на задължението за заплащане на такса за битови отпадъци и данък 
“Сгради” за затворените обекти и предприятия за периода, в който са прекратили принудително дейността си. При 
прекратена дейност не се генерират отпадъци, както и не се ползват услуги от общината. Освобождаването от тези 
плащания при липса на дейност ще спомогне за намаляване на и без това влошеното финансово състояние на 
засегнатите фирми. 
Асоциацията предлага изплащане на извънредна еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лв. за самонаети и 
микропредприятия с до 9 заети. Подобна мярка представлява изпълнение на конституционното задължение на 
държавата, а същевременно би довела до навременна помощ на голяма група хора, които са лишени от възможността да 
извършват трудова или стопанска дейност. Разходите за подобна мярка биха стрували на държавата при оптимистичен 
сценарий 171 млн. лв. и 278 млн. лв. при песимистичен сценарий. В първия вариант от нея биха се възползвали 170 995 
микро компании, а при втория – 277 798. Подобни мерки бяха въведени в Гърция, Италия и Хърватия и др. 
За сферата на туризма Асоциацията препоръчва да бъдат въведени мерките облекчено издаване на визи на основните 
групи туристи на място при пристигането им в България, разрешаване на дейността на малки семейни хотели и 
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ресторанти при стриктно спазване на отстояния и изискванията са безопасност, освобождаване от плащания за наеми на 
неработещи обекти, механизми за насърчаване на вътрешния туризъм в т.ч. посредством предоставяне на ваучери за 
здравна превенция и рехабилитация на работници и служители в размер на 720 лв. за една календарна година за отдих в 
България (по модела на ваучерите за храна). 
Въвеждане на електронни товарителници и възможността логистичните бази да станат продължение на въведените 
както в ЕС, така у нас „зелени коридори“ са двете мерки са осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и 
товари. Според Асоциацията, логистичните бази са от изключително значение за поддържането на обществените 
функции и за времето на извънредното положение те трябва да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура 
на страната. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Без такса смет за затворени обекти иска бизнесът 
Работодателите предлагат още икономически мерки срещу кризата  
Да отпадне задължението за заплащане на такса за битови отпадъци и данък “Сгради” за затворените обекти и 
предприятия за периода, в който са прекратили принудително дейността си. 
Това предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) като една от мерките за подкрепа на 
икономиката за справяне с отрицателните последици от ограничаване на разпространението на COVID-19, отключили 
тежка световна икономическа криза. 
Аргументът на бизнеса е, че при прекратена дейност не се генерират отпадъци, както и не се ползват услуги от общината.  
Освобождаването от тези плащания при липса на дейност ще спомогне за намаляване на и без това влошеното 
финансово състояние на засегнатите фирми. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага изплащане на извънредна еднократна безвъзмездна помощ 
от 1000 лв. за самонаети и микропредприятия с до 9 заети. 
Подобна мярка представлява изпълнение на конституционното задължение на държавата, а същевременно би довела до 
навременна помощ на голяма група хора, които са лишени от възможността да извършват трудова или стопанска 
дейност. 
Разходите за подобна мярка биха стрували на държавата при оптимистичен сценарий 171 млн. лв. и 278 млн. лв. при 
песимистичен сценарий. В първия вариант от нея биха се възползвали 170 995 микро компании, а при втория - 277 798. 
Подобни мерки бяха въведени вече в Гърция, Италия и Хърватия и други.  
Други идеи предвижда трансформиране на мярката 60/40 в 60/0, безпрепятственото движение на стоки и товари, 
насърчаване на туризма, подкрепа за малкия бизнес и самонаетите, подкрепа на допълващите образователни дейности, 
мерки за подкрепа на фиска и други", се казва в официална позиция на асоциацията. 
"АИКБ настоява да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредно 
положение, така че държавата реално да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работника, чието работно място е 
застрашено поради кризата, и това да е всичко, което нетно неработещите получават като обезщетение. Това ще 
преодолее неотстранимите по друг начин дефекти на т.нар. мярка 60/40. 
А тя е „така наречена“, защото реалното разпределение на подкрепата на нетния доход на неработещите работници бе 
23/77, а след като държавата пое част от осигуровките, реалното съотношение в нетния доход на ползвателите би бил 
държава/предприятие 38/62 (само 38% от държавата предвид обратното плащане на осигуровки и данъци и цели 62% от 
неработещото предприятие). 
Данните до момента доказват, че механизмът е неработещ и по-малко от 1% от предприятията са заявили желание да го 
ползват, докато броят на регистрираните безработни е в пъти повече от тези, които разчитат на тази подкрепа, за да 
запазят работата си. 
Предложението на АИКБ е държавата да изплаща за срок до 3 месеца директно на работниците, чийто работни места са 
застрашени, обезщетения, които така или иначе дължи при това до 12 месеца при настъпването на безработица. 
Моделът 60/0, който АИКБ предлага, вече е доказал пригодността си и се използва успешно в страните от ЕС и ОИСР. Така 
биха се отстранили двете очевидни грешки, правещи мярката неработеща и водещи до стремглав ръст на безработицата, 
посочват от асоциацията. 
За сферата на туризма асоциацията препоръчва да бъдат въведени мерки като облекчено издаване на визи на основните 
групи туристи на място при пристигането им в България, разрешаване на дейността на малки семейни хотели и 
ресторанти при стриктно спазване на отстояния и изискванията са безопасност, освобождаване от плащания за наеми на 
неработещи обекти.  
Сред другите предложения са масирана маркетингова кампания за представяне на страната ни като туристическа 
дестинация, механизми за насърчаване на вътрешния туризъм в т.ч. посредством предоставяне на ваучери за здравна 
превенция и рехабилитация на работници и служители в размер на 720 лв. за една календарна година за отдих в 
България (по модела на ваучерите за храна). 
Въвеждане на електронни товарителници и възможността логистичните бази да станат продължение на въведените 
както в ЕС, така у нас „зелени коридори“ са двете мерки са осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и 
товари, които АИКБ е записала в предложението си към тристранния съвет. 
Според асоциацията, логистичните бази са от изключително значение за поддържането на обществените функции и за 
времето на извънредното положение те трябва да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната.  
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Сред другите мерки на Асоциация на индустриалния капитал в България са замразяване на заплатите в публичния сектор 
на равнището от 2019 г. и редуцирането на публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са свързани 
с COVID-19. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ НС ще изслуша Борисов за пандемията от Covid-19 
В първия ден след Великденските празници Народното събрание се събира извънредно, за да изслуша премиерът Бойко 
Борисов за мерките, които кабинетът прилага, за борба с коронавируса. Заседанието се свика по искане на БСП. 
БСП внесе миналата седмица необходимите минимум 48 подписа в деловодството на Народното събрание като една от 
предвидените възможности за свикване на извънредно заседание, с искането премиерът Борисов да бъде изслушан за 
актуалното състояние в страната, във връзка с пандемията от Ковид-19 и ефективността на предприетите здравни, 
икономически и социални мерки. 
Депозирането на искането стана в деня, в който мнозинството в пленарната зала отхвърли проекторешението на 
социалистите за възстановяване на редовния петъчен парламентарен контрол: 
„Имаме друг законен парламентарен механизъм да го предизвикаме. Не, защото искаме безсмислен спор в критична 
ситуация за България и за българите, а защото извънредното положение не е безконтролно положение. Ние просто 
искаме опозицията да си свърши работата - да пита“, закани се лидерът на БСП  Корнелия Нинова. 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева насрочи  извънредното заседание за днес от 13 часа. 
 
√ Радиационният гамафон в България е нормален 
Няма повишаване на радиацията над страната ни по повод пожара в района на атомната електроцентрала в „Чернобил“, 
стана ясно от извънредния брифинг в Министерския съвет снощи. 
Нещо повече - директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Николай 
Николов и проф. Христомир Брънзов, директор на Националния институт по метеорология и хидрология бяха 
категорични, че промяна в радиационния фон не се очаква, а гамафонът е в рамките на обичайните стойности за 
страната. 
Участниците в брифинга допълниха, че пожарът край Чернобил, който започна на 4 април, е погасен преди повече от 70 
часа. 
Стойностите на радиационния гамафон в България са в нормалните за страната граници, отчитат 29-те станции на 
системата за мониторинг на гама фона. 
Началникът на националната пожарна главен Комисар Николай Николов заяви, че пожарът е овладян и няма опасност от 
пренос на радиация към страната ни: 
„Всеки ден наблюдаваме радиационната обстановка. И в момента тя е в рамките на нормата. Не за първи път подобни 
слухове текат - миналата година също имаше подобни ситуация. Във връзка сме с нашите колеги от Украйна, Румъния, 
Молдова, България - знаем какво става и няма никаква опасност към момента“. 
Още на 5 ти април е била задействана системата за ранно предупреждение при ядрени арварии. 
Директорът на Националния център по метрология и хидрология професор  Христомир Брънзов обясни, че при горенето 
на пожара са освободени радиоактивни частици, но те дори не са достатъчно да променят естествения гамафон: 
„Тъй като и тогава преносът беше от изток, ако си спомняте, че максималната концентрация, която ще пристгне в 
България ще бъде на 8 април. Тази концентрация е такава, че дори уредите не могат да я отчетат. Тя има само чисто 
теортетичен характер, докато на практика няма дори изменения на самия естествен радиационен фон в България и това 
се потвърди. В момента системата също подължава да действа“.  
„Да, така е - въздушният пренос е от Украйна към България, но отново системата показва, че няма да има никакви 
промени в естествения радиационен фон, т.е. това, което ще пристигне с въздушнте маси е толкова мало, че не може да 
бъде отчетено“, добави той. 
Началникът на кризисния щаб за коронавируса генерал Венцислав Мутафчийски каза, че такива допълнителни стресове 
не са нужни. Ситуацията около епидемията е достатъчно напрегната, допълни той. 
Само след дни ще бъде отбелязана 34-тага годишнина от ядрения инцидент в Чернобил. 
 
√ Мицотакис: Гърция ще се възстанови догодина от кризата заради Covid-19 
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че страната ще се възстанови догодина от кризата, предизвикана от 
коронавируса. Правителството наложи безпрецедентни ограничителни мерки, но според проучванията огромната част от 
гърците ги подкрепя. 
Гръцкият премиер направи оптимистично изявление в навечерието на Възкресение. 
"Страната ще се справи със здравната криза и последствията ще са временни",заяви Мицотакис в интервю пред вестник 
"Катимерини". 
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Премиерът признава пред други гръцки медии, че най-трудното решение е било затварянето на църквите преди най-
големия християнски празник. 
Правителството реагира в синхрон с препоръките на щаба за борба с коронавируса,ограничителните мерки са строги,но 
гърците ги подкрепят. 
По последно проучване 80% от запитаните смятат, че мерките са наложителни,а дори други 10% настояват за по-строг 
контрол върху движението на хората. 
Гръцкият премиер обективно прогнозира голяма рецесия през тази година,но очакванията са за бързо възстановяване на 
гръцката икономика през 2021 година. 
 
БНТ 
 
√ Анализ на ДОО: Пенсиите за последното тримесечие на 2021 г. ще са с 20% по-ниски  
С 20% по-ниски пенсии ще отпуска НОИ през последното тримесечие на 2021 г., сочат анализите и прогнозите на 
Държавното обществено осигуряване (ДОО). 
Тогава жените, родени в началото на 1960 година, които ще трябва да се пенсионират, ще получат втора пенсия от 
частните пенсионни дружества. 
Очаква се по същата причина през 2040 г. НОИ да отпуска с до 25% по- ниски пенсии. 
Изчисленията на Осигурителния институт са направени при хипотезата, че 100% от осигурените, родени след 31 
декември 1959 г., ще продължат да се осигуряват в двата стълба. 
Това означава, че коефициентът на заместване на пенсията от НОИ към дохода, получаван преди това ще намалява и ще 
се задържи на около 34-35% до края на 2030 година. Сега този коефициент е 42 на сто. 
Възможността за прехвърляне на осигуряването изцяло към НОИ ще оказва благоприятно влияние върху коефициента на 
заместване на дохода от първия стълб за хората, които ще изберат осигуряване само в НОИ. За тях средният брутен 
коефициент на заместване ще бъде с около 10-процентни пункта по-висок. 
По-ниските пенсии, които НОИ ще отпуска след 2021 година за хората, които ще изберат да продължават да се 
осигуряват и в частните фондове, е заради планираната пропорционална редукция, тъй като част от общата вноска е била 
прехвърлена към частните пенсионни фондове, избрани от хората. 
 
√ Свободен достъп до трите юбилейни издания за 150 години БАН  
По повод Великденските празници и необичайните условия, в които ги посрещаме, Българската академия на науките 
предоставя със свободен достъп трите юбилейни издания, подготвени по повод 150-годишнината на Академията. 
"Сградата на БАН – символ на знание и духовност", "Дарителство и благодетели на БАН 1869 – 2019 г. В темелите на 
българската наука" и "Кратка история на Българска академия на науките" са увлекателно четиво за дните, прекарвани у 
дома, тъй катоса наситени с любопитни и непознати факти, богато илюстрирани със снимки на бележити личности, 
запечатващи важни моменти от българската история, факсимилета и документи. 
Първата книга е посветена на историята на централната сграда на БАН, превърнала се в символ на знанието и 
духовността на българската държава. Увлекателно са разказани всички перипетии около строителството й, преминало 
през няколко етапа в края на XIX и първите три десетилетия на XX век. Книгата е богато илюстрирана със снимки и 
чертежи от проектите на седемте главни архитекти на първата академична сграда в България. 
Другата книга, посветена на дарителството и благодетелите на БАН разказва с конкретни примери за историята на 
даряването в полза на науката. 
Строежът на централната сграда на БАН е станал възможен благодарение на тогавашните академици, ипотекирали 
собствените си имоти, за да получат заем за строителството. 
Книгата подчертава необходимостта от даряването за наука, без която държавността е невъзможна. Богато илюстрирана 
е със снимки на бележити личности и факсимилета от документи. 
Българската академия на науките е първата институция на Третата българска държава, създадена още преди нейното 
възстановяване. Трънливият път на Академията в нейния 150-годишен живот е представен кратко, но интересно в третата 
книга от поредицата. Снимковият материал илюстрира както документи, така и събития и личности от историята на 
институцията. 
Книгите може да изтеглите от страницата на БАН или ТУК 
 
Клуб Z 
 
√ НОИ: 9 000 души с фалшиви болнични ще трябва да върнат 6,5 млн. лв. 
Съставени са 6737 ревизионни документи на стойност 705 308,22 лв. неправомерно получени парични обезщетения 
Над 9000 разпореждания за възстановяване на 6,5 милиона лева за неправомерно получени болнични и обезщетения е 
издал Националния осигурителен институт (НОИ) през 2019 г., сочи първият бюлетин за тази година, съобщиха от 
Института. 
Съставени са общо 6737 ревизионни документи на стойност 705 308,22 лв. неправомерно получени парични 
обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, 
безработица и помощи за профилактика и рехабилитация. 

http://www.bas.bg/2020/04/16/%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-150-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/
https://wetransfer.com/downloads/295638ade5a84a6b7616d1f4802a1cdf20200420081032/a313589c132cd30db42f660623c975bd20200420081050/b7637b
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През 2019 г. са издадени 9213 броя разпореждания за възстановяване на суми в размер на 5 864 663 лв. Когато в резултат 
на извършените ревизии, проверки и анализи се установят съмнения за злоупотреби със средствата на ДОО, случаите се 
въвеждат за наблюдение и се уведомяват съответните компетентни органи, обясняват от НОИ. 
Под наблюдение са въведени 2000 осигурители и самоосигуряващи се лица, като на органите на МВР са предадени 441 
осигурители, а на прокуратурата и ДАНС - 196 осигурители. 
Преди изплащането на паричните обезщетения за временна неработостособност се извършва контрол върху актовете на 
органите на медицинската експертиза, с които се установява временна неработоспособност – болничните листове. 
Първо, системата не допуска издаването на болнични с некоректни данни. Въведени са 1180 автоматизирани контроли 
за продължителност на временната неработоспособност за определени заболявания, разработени на база рискови 
случаи, обясняват експертите на НОИ. 
 
√ ЕС мобилизирал € 3,4 трилиона срещу коронавируса 
В Брюксел очакват увеличаване на сумата  
ЕС използва нови, несъществуващи досега инструменти, за да осигури необходимите ресурси за бърз и координиран 
отговор на пандемията от коронавирус. 
Мобилизираната досега сума е почти 3,4 трилиона евро, съобщи вчера говорителката на Еврокомисията Марта Вечорек. 
Сумата е от от няколко инициативи: 
• Фискални мерки на правителствата съгласно гъвкавостта на бюджетните правила на ЕС (обща предпазна клауза) – 330 
милиарда; 
• Мерки на правителствата за ликвидност, вкл. схеми съгласно Временната рамка за държавната помощ - 2,45 трилиона; 
• Инициатива SURE за краткосрочна заетост – 100 милиарда; 
• Пряка подкрепа от бюджета на ЕС за здравните системи, малките и средни предприятия - 70 милиарда; 
• Финансиране на бизнеса от Европейската инвестиционна банка – 200 милиарда; 
• Европейски механизъм за подкрепа в кризата с коронавируса – 240 милиарда. 
Общата сума е 3,39 трилиона евро. 
Отделно преди месец Европейската централна банка (ЕЦБ) задейства програма за изкупуване на ценни книжа на 
стойност 750 милиарда евро. Така ще бъде подкрепена финансовата стабилност в условията на пандемия. 
Всички тези числа показват, че ЕС е изцяло ангажиран със защитата на своите граждани, каквото и да му струва това, 
изтъкна Вечорек. Така ще бъдат смекчени икономическите и социалните последици от коронавируса. 
„Очакваме тези числа да се увеличават през следващите дни и седмици“, допълни тя. 
 
√ Вирусът пише история: Цената на американския суров петрол е отрицателна 
Продавачите ще плащат на купувачите почти по $40 за барел 
Цената на американския суров петрол строши снощи четири исторически рекорда, преминавайки бариерата от $0 
долара за барел поради слабите перспективи за търсене и запълнените хранилища, предадоха световните агенции. 
Накратко - сортът WTI от Тексас вече има отрицателна цена. За първи път в историята се намираме в ситуация, в която 
производителите плащат на купувачите, само и само да се "отърват" от продукта си.  
За по-малко от час преди това фючърсите за този вид нефт, доставка през май т.г., се сринаха и пробиха последователно 
четири исторически дъна - от $8 за барел, $5 за барел, $2 за барел и $0 за барел, предадоха ТАСС и РБК на 
международната стокова борса в Лондон. Генерално - 20 април бележи дневен спад с над 250% за въпросния сорт. 
С невиждан в историята спад на петрола с майска доставка, котиран в Ню Йорк - минус 37,63 долара за барел - 
завърши борсовата сесия, предаде Франс прес. 
В Лондон цената на сортовете WTI за доставка през юни падна с 9,9% до 22,6 долара за барел. Суровият продукт Brent 
падна с 5,3% до 26,58 долара за барел, предаде ТАСС. 
Американските цени на петрола падат поради опасения от по-нататъшно намаляване на търсенето и ранното зареждане 
на съоръженията за съхранение. Това е най-големият еднодневен спад в историята на търговията с фючърси. Според 
анализаторите продажбата на пазара на суровината е била засилена с изтичането на срока за сключване на следващия 
нефтен фючърсен договор. За доставката през май той изтича на 21 април. 
Тези фючърси се търгуват на т.нар. стоковата фючърсна борса (NYMEX). На практика - цената на барел за следващата 
доставка е най-важната референтна цена на пазара. Обичайно, както се получава и в момента, петролът с доставка след 
няколко месеца е доста по-скъп от този за в най-близкото бъдеще.  
Резервите на най-големия американски нефтен терминал в Кушинг, Оклахома, нараснаха с 5,7 милиона барела миналата 
седмица до 55 милиона барела, отбелязва РБК. Максималният обем за съхранение на петрол е около 76 милиона 
барела, а при сегашния темп на попълване до средата на май той може да бъде пълен докрай, предаде Ройтерс. Само за 
последните няколко седмици в складовете са попълнени нови 16 милиона барела.  
Освен това - стоковият петролен пазар има специфики за инвеститорите. Така например - един купувач може реално да 
не иска да получи физически изтъргуваното количество, а на практика играе единствено с разликите по фючърсните 
сделки. В такава ситуация - ако някой от тях има договор за май - го продава с такъв за доставка за юни.  
Тези, които са купили доставката за май от "спекулативния" инвеститор, ще очакват своя петрол именно в Кушинг. Там 
обаче място на практика няма да има.  
Спадът по фючърсите на американския петрол повлича и световния бенчмарк Брент, но там падането все още е 
контролируемо и е в размер на няколко процента надолу. При отварянето на фондовите пазари, основните индекси в 
САЩ бележат леки спадове, но все още няма драматични графи светещи в червено.  
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Тази каскада от сделки води до логичния извод - никой в момента не иска да купи доставка за май. Инвеститорите, които 
не търсят самият петрол, но все пак са играли на борсата сега са принудени да продават с огромни отстъпки. Така се 
създава перфектната буря, която наблюдаваме. 
Политическите последствия  
Вчерашните събития са огромен удар по президента Доналд Тръмп, който направи всичко възможно да защити нефтения 
сектор в ценовата война с Русия и Саудитска Арабия. Той обеща огромна финансова подкрепа на затъналия в дългове 
сектор, но вчерашният ден показва, че действията му закъсняха.  
Шистовият сектор превърна САЩ в най-големия производител на петрол в света през последното десетилетие и даде в 
ръцете на американските президенти инструмент за натиск във външната политика. Тръмп го нарича "американско 
енергийно господство". Господство, което в момента е подложено на огромно изпитание.  
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Мария Габриел откри европейска платформа за обмен на научни данни, свързани с коронавируса 
Учените могат да споделят данни относно ДНК на вируса, протеинови структури, данни от пред-клинични и 
клинични тестове, както и епидемиологични данни 
Комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, 
откри европейска платформа за обмен на научни данни, свързани с коронавируса. Платформата е част от 
европейския План за действие в областта на науката и иновациите в борбата с коронавируса. Тя ще позволи бърз 
обмен на научни данни и е важна част от общите усилия на ЕС да подкрепи научните дейности в Европа и по 
света, информира Представителството на ЕК в България.  
В тази връзка, комисар Габриел заяви: 
„Откриването на платформата за обмен на научни данни е важна, конкретна стъпка, която ще засили координацията в 
борбата с коронавируса. Базирайки се на подкрепата ни за свободен достъп до научни данни, в днешния момент е важно 
да обединим данни, ускорим общите действия и подпомогнем учените в намирането на решения срещу COVID-19. Само 
с общи и координирани изследвания и мерки ще успеем да разберем по-бързо вируса, да го диагностицираме 
поефективно и да преборим пандемията“. 
Новата платформа предоставя свободно достъпна и проверена пан-европейска среда, където учените могат да запазват 
и споделят научни данни, напр. данни относно ДНК на вируса, протеинови структури, данни от пред-клинични и 
клинични тестове, както и епидемиологични данни. На платформата ще бъде обменяна и научноизследователска 
литература, връзка към бази данни, специализиран софтуер, както и ръководства за структуриране на информация, 
свързани с борбата с вируса. 
“Научните работници по света работят активно в борбата с пандемията. Същевременно никой учен, лаборатория или 
държава не може да реши проблема самостоятелно. Затова подпомагаме изследователите чрез достъп до данни и 
възможност за обмен на създадените от тях научни резултати. Искам да изкажа своята благодарност и подкрепа към 
научните работници, които работят ден и нощ, за да намерят решения, които ще са в полза за всички нас. Затова 
приканвам учените да използват активно възможностите за обмен на данни, които платформата предоставя“, коментира 
комисар Мария Габриел. 
Платформата е резултат от съвместната дейност на Европейската Комисия, Европейския Институт за биоинформатика 
към Европейската лаборатория за молекулярна биология (EMBL-EBI), проектите COMPARE и Elixir, както и държавите-
членки и други партньори. 
 
√ След коронавируса ще трябва да свикнем с новата нормалност 
Важно е да приемем ситуацията, в която сме поставени заради пандемията, смята доц. д-р Даниела Илиева от 
ВУЗФ 
Имаме криза, имаме и множество неизвестни. Повечето анализи на ситуацията, породена от COVID-19, залагат на 
стратегии, планове, финансиращи механизми или пътни карти в търсене на начини за сглобяване или залепяне на нещо, 
безвъзвратно счупено. Счупиха се много неща – икономики, бизнеси и отношения; прекършиха се планове, идеи и мечти. 
На път са да рухнат цели държави, пише в свой анализ доц. д-р Даниела Илиева - бизнес консултант, професионален НЛП 
трейнър и преподавател по бизнес мениджмънт във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). 
Повечето здравомислещи хора се люшкат между размишления за възникването на вируса, има ли пандемичен вирус 
изобщо, предприетите мерки и тяхната ефективност, кривата и правата, пика и отлагането, кризата сега и възможните 
сценарии после. Четат статистики и анализират интервюта, размишляват над публикации, обсъждат с други, които се 
люшкат между конспиративни теории и вяра в "aми какво, ако?!". 
И някъде там е най-важният въпрос – какви ще излезем от тази ситуация? 
Умишлено избягвам думата криза, защото вече сме уморени от нея, а тепърва ще ни се натрапва още дълго. 
Наложи се всички, от мечтатели и планьори, да се превърнем в хора, които се учат да живеят ден за ден, с планове най-
много за няколко дни напред. 
Затова е важно приемането. Често погрешно схващане за приемането е, че е свързано с одобрение – щом приемам 
нещо, значи го одобрявам. Но това не е така. Приемането не е поражение или пасивност. Приемането не е отказване, 
провал или компромисно споразумение. Приемането е да си кажем истината и да позволим на нещата да бъдат такива, 
каквито са. А сега нещата са такива: намираме се в криза, пълна с неизвестни. 

https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
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Разбира се, трябва да продължим с анализите на всички финансови, стратегически, здравословни, държавни, световни и 
други аспекти, но нека приемем ситуацията такава, каквато е. Защо? Защото бунтът, самонатрапчивото усещане за 
безсилие, роптаенето и всички негативни емоции, породени от ситуацията, са енергоотнемащи. Дърпащи и изцеждащи 
най-важното сега, а именно - енергията. Днес, тук и сега, нямаме нужда от енергия, пропиляна и загубена в бунт срещу 
невидими окови и видими ограничения. Каквото - такова. Ще отмине по един или друг начин. 
А ако ние използваме тази НЕизгубена енергия за трезва мисъл, за полезни дела, за доброволчество, за сближаване, за 
урок по приемане и смирение, със сигурност ще излезем по-добри, по-умни и по-мъдри от тази ситуация. И по-готови. За 
„след това“, защото „след това“ ще има. И нека не се заблуждаваме, то няма да е никак лесно. Ако не хабим енергията си 
в безсмислени негативи, ще можем да си я използваме за смислени позитиви. 
Част от истинската красота на живота е, че той е непредсказуем. Нищо не е постоянно, всичко се променя. И разбира се, 
могат да се случат много неща, които ни преобразяват като личности и оказват влияние върху живота ни. Проблемът е, че 
трябва да се научим и да развиваме способността да приемаме искрено всичко, което идва, и да го прегърнем. Със 
сигурност, малко хора са искали тази ситуация, но тя се случи. 
Далеч съм от мисълта, че с карантината ще си станем близки.  Не бих искала никога повече да имам среща с нея в този 
живот. Но с оглед на запазване на енергията, апелирам към това да приемем неизвестните. Защото нищо друго не ни 
очаква, освен нова нормалност, с която ще трябва да свикнем. А тя, новата нормалност, ще ни очаква с нова енергия. 
 
√ Пандемията е стрес тест за дигиталното ни бъдеще 
Вече някои компании имат визия как да променят своята дейност дори след вируса  
Карантината, обхващаща голяма част от световната икономика, предизвика стрес тест в реално време 
на дългоочакваното дигитално бъдеще, пише Bloomberg.  
Виртуалните обеди замениха офис сбирките; училищата минаха на онлайн обучение; Международният валутен фонд 
тази седмица ще провежда своите пролетни срещи онлайн и Върховният съд на САЩ за първи път ще изслуша аргументи 
по телефона и ще позволи излъчване на живо.  
Милиони губят работата си като сервитьори, стюардеси, инструктори по пилатес и т.н. Това означава, че поддържането 
на онези сектори, които могат да функционират онлайн, никога не е било по-важно за глобалната икономика, изправена 
пред един от най-мрачните периоди след Голямата депресия.  
Определянето на точния размер на дигиталната икономика не е лесно. Конференцията на ООН за търговия и развитие 
изчислява обхват от 4,5% до 15,5% от глобалния брутен вътрешен продукт. Въпреки че това варира в зависимост от 
страната, е ясно, че компаниите и нациите, които успеят да мигрират най-голяма част от търговията си към онлайн 
пространството, ще успеят да намалят и щетите.  
По-евтината интернет връзка даде възможност за експлозивен растеж на онлайн инструментите, което позволява офисна 
работа да се извършва от дома, а мениджъри и собственици на бизнеси на поддържат връзка с персонала.  
Потреблението на Microsoft Teams скочи до нов дневен рекорд от 2,7 милиарда минути за срещи на един ден, което е 
200% увеличение спрямо 900 милиона минути на 16 март, заявиха от компанията на 9 април.  А Zoom прерасна от 10 
милиона потребители на ден до над 200 милиона.  
„Zooming се превърна в нов глагол“, заяви Майкъл Боуес, адвокат и съвместен ръководител на Outer Temple Chambers в 
Лондон. Той и неговите колеги виртуално пият чай в 16:00 всяка сряда, когато всеки носи чай и торта за общ чат по 
неработни въпроси.  
Вече някои компании имат визия как да променят своята дейност, дори когато вирусът забави разпространението си.   
Някои обмислят намаляване на разходите за пътувания и недвижими имоти за сметка на инвестирането в по-добри 
технологии и създаване на домашни офиси, заяви Сатиш Шанкар, регионален управляващ партньор 
на Bain & Company Asia-Pacific.   
По показатели като онлайн правителствени услуги, интернет връзка и дял на хората, които вече работят от дома, 
скандинавските нации имат най-голяма онлайн готовност.  
В икономически богатите икономики като Япония и Южна Корея най-засегнатите сектори не могат лесно да преминат 
към отдалечен режим на работа, според базирания в Лондон икономист от HSBC Джеймс Померой.   
Но вероятно никой сектор не е толкова засегнат, колкото образованието. Закриването на училищата засяга 90% от 
учениците в света или над 1,5 милиарда души според ЮНЕСКО. Това принуди учителите да се занимават с онлайн 
курсове без подготовка, а това има последствия за широката икономика, тъй като родителите са принудени да адаптират 
работния си график според нуждите на децата си.  
По-бедните деца са най-силно засегнати, тъй като семействата или трябва да споделят устройства, или изобщо нямат 
такива. Семейства, в които родителите трябва да излязат от дома си за работа и не могат да контролират обучението на 
детето си, също са силно засегнати.  
 
√ Швеция: Нетрадиционната ни стратегия срещу коронавируса дава резултат 
Според един от създателите на шведския модел за борба с коронавируса ситуацията в страната вече се 
стабилизира  
Необичайният подход на Швеция в борбата с коронавируса започва да дава резултати, твърди шведски епидемиолог, 
цитиран от Bloomberg. 
Андерс Тегнел, архитектът на сравнително умерената стратегия на Швеция срещу коронавируса, коментира пред местни 
медии, че последните данни за броя на заразените в страната показват, че ситуацията започва да се стабилизира. 
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„Кривата се изглажда“, заяви той пред шведската новинарска агенция TT. Швеция остави училищата, залите, кафенетата, 
баровете и ресторантите отворени по време на разпространението на коронавируса. Шведското правителство призова 
гражданите да постъпват отговорно и да следват препоръките за социална дистанция. 
Разпространението на коронавируса по света предизвиква различни реакции, като към момента властите трудно се 
справят с овладяването на вируса. 
Не е ясно коя държавна стратегия ще се окаже най-ефективна, но дори някои експерти в Швеция предупреждават, че е 
рано да се правят заключения. 
Поради огромните щети върху икономиката заради ограничителните мерки, шведският подход предизвика значителен 
интерес в цял свят. Част от този подход разчита на това, че гражданите в страната имат достъп до една от най-добрите 
здравни системи в света. В нито един период Швеция не отчете недостиг на медицинско оборудване или проблеми с 
капацитета на болниците. 
До момента жертвите от коронавирус в скандинавската страна са над 1500. Броят е значително по-висок в сравнение с 
този в останалите държави от Скандинавския полуостров, но е по-нисък от този в Италия, Испания и Великобритания. 
Тегнел не единственият експерт в Швеция, който твърди, че страната се е разминала с най-лошото. 
„През последните дни кривата се изглажда. Регистрират се нови случаи, но няма ръст на дневна база. Същата тенденция 
се наблюдава и по отношение на пациентите в интензивно отделение“, коментира Карин Тегмарк Визел, ръководител на 
отдела по микробиология в Швеция. 
 
Сега 
 
√ Какви рискове крие кредитната ваканция 
Внимавайте банката да не ви накара да предоговорите заема при по-неизгодни условия, съветват експерти 
 

 
 

Кандидати за отсрочване на заеми са неприятно изненадани, че след гратисния период общата сума, която ще трябва да 
погасяват, е по-висока от първоначалната. С колко ще нарасне дългът им зависи от това колко вноски ще отложат и дали 
са избрали да не плащат само главницата или главницата и лихвите. 
За първите четири дни от обявения старт на мораториума по кредитите са подадени близо 20 000 заявления 
за отсрочване на погасителните вноски в търговските банки. Данните са на Асоциацията на банките в България, но от там 
не посочват колко от тези заявления вече са одобрени и колко - отхвърлени, колко са на граждани и колко - на фирми. 
Някои от трезорите вече предупредиха, че ще направят всичко възможно исканията да се разглеждат в рамките на 
няколко дни, а решение да се получава за около седмица. 
Прогнозите са броят на заявленията да расте в следващите дни и месеци, предвид армията нови безработни, 
регистрирани в бюрата по труда. Според правилата на одобрения от БНБ мораториум искане за разсрочване може да се 
подаде до 22 юни, а банките трябва да вземат решения до 30 юни. 
Официално се използва думата "мораториум", но е важно да се уточни, че това не означава опрощаване, нито пък 
забрана за редовно обслужване на кредитите, разясняват финансовите експерти от "Моите пари". Просто банките 
предоставят възможност за отсрочване на до 6 вноски по заемите при изявено желание от страна на 
кредитополучателите - граждани и фирми. 
На практика трезорите ще изготвят нов погасителен план за целия остатък от дълга за тези свои клиенти, които са 
пожелали отсрочки. Срокът на погасителния план ще се удължи със същия брой месеци, с които е било отсрочено 
изплащането на кредита. 
За улеснение на клиентите банките предоставиха възможност заявленията за отсрочване да се подават по електронен 
път, но всеки може да посети и банков офис, за да се информира на място за условията. 
Единственото условие, посочено в насоките на БНБ, е към 1 март 2020 г. кандидатите редовно са обслужвали заемите си 
или да са били с просрочие не повече от 90 дни. 

https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max960-nocrop-watermark-conditional/public/otsrochvane-na-krediti.jpg?itok=xVfJO4-4
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БНБ не е разписала конкретен ред или документи, с които хората да искат отсрочки и да доказват, че са изпаднали в 
затруднение вследствие на коронакризата. Още повече, че се позволява от тази възможност да се възползват и хора, 
които все още имат работа и доходи, но очакват да попаднат в затруднения. И все пак някои банки поставят по-
конкретни изисквания като доказване на безработица, намален доход от работодател, заболяване от COVID-19. Пред 
други обаче е достатъчно просто да се декларира, че кредитополучателят има или очаква затруднения. 
Кредитни консултанти съветват да не се бърза с подписване на нови погасителни планове, без човек да се запознал с 
всички варианти на разсрочването, което предлага обслужващата го банка. Оказва се, че трезорите предлагат различни 
схеми на отсрочване и на погасяване на дължимото след изтичане на гратисния период. 
Какво може да се отсрочва? 
В обхвата на мораториума са ипотечни, потребителски и фирмени заеми, задължения по кредитни банкови карти, 
задължения към лизингови дружества на банките, както и към дружества за потребителско кредитиране, които са част от 
банковите групи. Последните дават по-лесен достъп до бързи заеми и стокови кредити, при лихви чувствително по-
високи от традиционните банкови заеми. 
При фирмите гратисният период може да бъде поискан за срочни кредити (инвестиционни и оборотни), револвиращи 
кредити, овърдрафти и задължения по кредитни карти, както и финансов лизинг. 
Схемите за отсрочване са следните: 
- Главница и лихва за срок от 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. 
- Главница за срок от 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. 
- Минимална сума за револвиране по кредитна карта за срок от 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. 
- Дължима месечна лихва по кредит - овърдрафт за срок от 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. 
Не може обаче да се иска отсрочване само на лихва по банковите кредити. Предложените механизми за отсрочка не се 
прилагат за заеми, отпуснати след 31 март 2020 г. Извън обхвата на мораториума са небанковите финансови институции - 
фирмите за бързи кредити. 
Още при анонсирането на кредитната ваканция БНБ и от Асоциацията на банките подчертаха, че тя не води до 
опрощаване на задължения, а след края ѝ клиентите се очаква да подновят погасяването на заемите си по нов график. 
Главниците ще може да се отсрочат с максимум до 6 месеца, а неплатените лихви по времето на гратисния период ще се 
разхвърлят по оставащите вноски до падежа на заема. 
Ако клиентът избере да отсрочи изплащането само на главницата, то през месеците на гратисния период той ще 
изплаща само дължимата лихва за редовен дълг върху текущата главница. 
Ако избере да отсрочи изплащането на главницата и на лихвата, то натрупаната и неизплатена лихва за редовен дълг 
върху текущата главница през гратисния период ще бъде разпределена на равни части и добавена към месечните 
вноски. Някои банки предлагат неизплатената лихва да се разпредели върху последните 12 месеца за потребителски 
кредити и 60 месеца за ипотечни кредити. 
Някои кредитни консултанти съветват да се приеме първият вариант - отлагане само на главницата, за да не се товарят 
после след изтичането на гратисния период вноските с отсрочените лихви. "Тъй като възползването от кредитната 
ваканция се отразява върху целия график на плащанията и може да доведе до увеличени плащания след изтичането ѝ, за 
да не се стигне дотам, препоръчваме от възможността за разсрочване на вноски да се възползват само и единствено 
клиенти, които изпитват временни затруднения в плащанията си към банки", посъветваха от "Моите пари". 
Важно е да се знае, че искането за кредитна ваканция е безплатно и няма да се удържат такси. 
Мораториумът разрешава само отсрочване на плащането на главници и лихви. Всяка друга промяна - като например 
размерът на лихвите или обезпеченията, ще се счита за предоговаряне на заема. Затова хората, които кандидатстват за 
кредитна ваканция, трябва да внимават какво им предлага банката, за да не се окаже, че всъщност са предоговорили 
заема си при по-неизгодни условия. Масово трезорите заявиха, че клиенти, които не са били добри платци преди 
извънредното положение и сега са затруднени в плащанията си, също може да потърсят съдействие. Именно в тези 
случаи банките ще разсрочат заема по стандартния ред. 
В четвъртък Асоциацията на банките в България излезе с изявление, че при изпълнение на мораториума по кредитите по 
никакъв начин нейните членове не допускат промени в условията на договорите с клиентите, които да водят до 
изменение на договорената лихва.  
Повод за тази реакция бе изказване на лидера на БСП Корнелия Нинова. "Много хора ни се обаждат и казват, че когато 
отидат в банка и искат разсрочване, оттам им казват: "Добре, но при нова лихва - 10 и над 10%". Каква помощ е 
това? Кредитът се оскъпява ще повече", заяви Нинова пред "Нова телевизия" и поиска повече контрол как се изпълнява 
мораториумът върху кредитите. 
От банковата асоциация обявиха тези твърдения за некоректни и заблуждаващи. Единственото, което се променя в 
посочения от БНБ ред, е срокът на договора на клиента да бъде удължен със съответното време за разсрочване на 
лихвата и главницата или само на главницата по кредита, в зависимост от това какво клиентът е избрал, увериха от 
банковата асоциация. 
 
√ 103 държави искат пари от МВФ, но България не е сред тях 
Кристалина Георгиева похвали кабинета "Борисов", че се забърза към чакалнята за еврото 
"Кризата е безпрецедентна. Никога не се е налагало да спрем икономиката, за да запазим здравето и живота на хората. 
Не сме имали криза с такава дълбочина от времето на Великата депресия. Очакваме, че в 170 страни тази година 
доходите на хората ще се свият". Това коментира директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева 
пред български медии чрез видеовръзка от Вашингтон.  
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Икономиката на България ще спадне с 4% през 2020 г., а година по-късно растежът ще бъде 6 на сто, прогнозира 
Георгиева. Тя похвали правителство за досегашното справяне с коронакризата, но предупреди, че най-вероятно ще са 
необходими още мерки. 
Към момента МВФ разполага с 1 трилион долара, което е 4 пъти повече спрямо средствата преди голямата финансова 
криза през 2008 г.  Вече 103 държави са се обърнали за помощ от фонда, като 21 от получените искания са одобрени в 
рекордно кратък срок. По думите на Георгиева България има много добра фискална позиция за заем от Международния 
валутен фонд, но вероятно няма да се възползва от тази опция.  
България има достъп кредитната линия на фонда без условия, но не се е обръщала с искане, поясни шефът на 
МВФ.  Миналата седмица фондът одобри създаването на нов заемен инструмент - кредитна линия за предоставяне на 
краткосрочна ликвидност за страни, засегнати от коронакризата.  
Правителството взе много разумно решение да се постарае да ускори влизането в чакалнята на еврозоната – това ще 
даде потенциално още една линия на защита на страната“, коментира Кристалина Георгиева.  
"България понася сериозни поражения от икономическите последици от епидемията. Икономиките в целия Европейски 
съюз, тоест голяма част от търговските партньори на България, драстично забавят ход, и веригите за доставки, в които 
страната ни участва, може да бъдат прекъснати. Това показва, че кризата е глобална и засяга всички. Може да се наложи 
да се направи и повече, не се колебайте, взимайте тези мерки навреме”, каза още Георгиева.  
 
Мениджър 
 
√ Екатерина Захариева: Европа ще излезе по-силна от кризата с коронавируса  
Кризата с коронавируса трябва да ни научи още повече да си помагаме един на друг, да бъдем отзивчиви и солидарни, 
каза в интервю за БТА вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. 
„Със сигурност тази криза ще промени света. По природа съм оптимист и много се надявам, че Европа ще излезе от нея 
по-силна“, допълни Захариева. 
Само за последния месец МВнР е помогнало на 2300 наши сънародници да се завърнат в родината - туристи и българи, 
работещи зад граница. Вицепремиерът отново подчерта, че в тази безпрецедентна ситуация всеки сам носи отговорност 
за предприето пътуване, отговорност, както пред себе си, така и към близките и обществото. „Ние не можем да спрем 
хората да търсят препитание в чужбина, но в същото време не можем и да им съдействаме“, отбеляза министърът на 
външните работи. 
Към момента в задграничните ни представителства са се регистрирали 1126 български граждани, 392 души очакват да 
отпътуват към България. Броят им обаче се променя всекидневно. 
Един от най-интересните случаи, за които разказа Захариева, е как са помогнали на глухоняма българка да се завърне от 
Израел у нас. Заради спрените полети се наложило жената да пътува с полет за Минск, оттам за Париж, и после за София. 
А Посолството ни в Тел Авив успяло да съдейства за почти двойно намаление на цената на билета. 
„COVID 19 се оказа най-голямата заплаха за глобалната икономика след финансовата криза преди 12 години. 
Международният валутен фонд дори прогнозира, че световната икономика през 2020 г. ще се свие с 3 процента, което - 
ако стане така, ще бъде най-големият спад от Голямата депресия преди 100 години насам. Затова разбирам държавите, 
които се опитват да запазят стопанските си сектори в тези условия, особено селското стопанство. България сега е в 
същата позиция, както и например Австрия, Великобритания, Франция, Германия”, поясни Захариева. 
С цел да улесни пребиваването на сънародниците ни зад граница и завръщането им у нас българското външно 
министерство е помолило страните, с които поддържаме дипломатически отношения, по изключение да разрешават на 
българските граждани да се прибират в България, дори ако документите им за самоличност са изтекли между 13 март и 
31 октомври 2020 г. България от своя страна реципрочно ще пропуска техните граждани с изтекли документи. 
„Към момента 17 държави са потвърдили, че в условията на пандемията от коронавируса ще признават и пропускат на 
излизане от територията им български граждани с изтекли лични документи - Австрия, Великобритания, Германия, 
Грузия, Гърция, Ирландия, Катар, Нидерландия, Норвегия, Полша, Словакия, Турция, Франция, Хърватия, Чехия, Черна 
гора и Унгария. Други 6 страни към момента признават със специални условия или със специални срокове изтекли 
български лични документи - Словения, Португалия, Босна и Херцеговина, както и Иран, Индонезия и Нигерия”, поясни 
външният ни министър. 
Тя отчете, че благодарение на европейската солидарност България е успяла да върне част от своите граждани от чужбина 
чрез общоевропейски полети. 
По думите й, „зелените коридори“, по които се движат товарните камиони, превозващи храна, лекарства и стоки от 
първа необходимост, работят добре. 
И припомни, че ЕК вече обяви пакет от икономически мерки за общо 2,7 трлн. евро, в които влизат мерки за временна 
заетост по време на пандемията, стимули и държавни помощи, приети от държавите-членки. Освен това Еврокомисията 
разблокира и 1 милиард евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции, които ще му позволят да дава 
специални гаранции, за да стимулира банките и други заемодатели да предоставят ликвидност на поне 100 000 
европейски малки и средни предприятия и малки дружества, засегнати от икономическите последици от пандемията от 
коронавирус. 
„Сега е моментът да покажем солидарност. По тази причина ние отправихме предложение до всички държави членки от 
ЕС да ползват абсолютно безплатно българското мобилното приложение ViruSafe, което отговаря напълно на насоките на 
ЕК и на всички изисквания за обработка на личните данни. Категорично трябва да има едно общо приложение за 
коноравируса за ЕС, вместо всяка държава да се опитва да въвежда собствена система“, категорична е Захариева. 
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Тя изрази надежда, че след тази криза не само Европа, а и целият свят ще излезе от нея по-обединен. „Обединихме 
усилията си в икономиката, транспорта, търговията, здравеопазването. Демонстрирахме силата на общността, което ни 
сплоти и доказа лидерството на Европа в ситуация на световна криза“, каза още Екатерина Захариева.  
 
√ МВФ прогнозира спад на българската икономика с 4% тази година и 6% ръст през 2021-а  
МВФ прогнозира спад на българската икономика с 4% тази година и 6% ръст през 2021 г. Данните обяви управляващият 
директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. 
"Кризата е безпрецедентна. Никога не се е налагало да спрем икономиката, за да запазим здравето и живота на хората. 
Не сме имали криза с такава дълбочина от времето на Великата депресия. Прогнозираме, че в 170 страни тази година 
доходът на хората ще се свива. През предишната криза част от света успя да запази ръст на икономиката и да дръпне 
другите държави към растеж. Сега почти всички страни са в рецесия", отчете Кристалина Георгиева. 
Прогнозите на Международния валутен фонд са за 3% спад на световната икономиката за 2020 г. 
"Ако до средата на годината успеем да се справим с кризата, през 2021 година ще има ръст на икономика от 5,8 на сто, 
но това ще е частично възстановяване. Притеснява ни, че ако няма позитиви за ограничаване на пандемията, състоянието 
на световната икономика може да е още по-тежко", каза още Георгиева. 
Тя изброи и трите основни приоритета на МВФ: "Основният ни приоритет е да се засилят здравните системи навсякъде 
по света, както и запазването на здравето на хората. Това е трудно, особено там, където бедността е голяма и 
концентрацията на населението прави трудно ограничаването на общуването. Вторият приоритет на Международния 
валутен фонд е да се защити икономиката - настояваме да се положат повече усилия да не фалират фирми и да не се 
увеличава безработицата. Третият приоритет е да се готвим за възстановяване на икономиката". 
По думите на Кристалина Георгиева, най-голямата опасност са масовите банкрути, увеличаване на безработицата и на 
неравенството, а оттам - увеличаване на социалното напрежение. "Затова днес трябва повече финансова мощ", каза тя. 
"Икономиката на знанието печели от тази криза, имаме възможност за преминаване към Интернет обучение, да излезем 
от "кеш икономиката" към дигиталното плащане и към електронно правителство, а тези неща са в интерес на всички", 
коментира Кристалина Георгиева.  
И похвали страната ни за рестриктивните мерки, както и мерките за защита на икономиката ни. "България взе рано 
решителни мерки за ограничаване на епидемията и за защита на икономиката и на здравната система. Може, обаче, да 
се направи повече и не се колебайте за това", каза още Кристалина Георгиева. 
 
√ СЗО отново предупреди да не се прибързва с либерализиране на ограничителните мерки срещу коронавируса 
Световната здравна организация предупреди днес, че всякакви мерки за облекчаване на карантината, обявена заради 
коронавируса, трябва да се предприемат постепенно и посочи, че ако ограниченията бъдат премахвани прекалено 
бързо, отново ще има увеличаване на заразените, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 
Карантинните мерки доказаха, че са ефикасни и хората трябва да са готови за нов начин на живот, за да може 
обществото да продължи да функционира, но в същото време коронивирусът да бъде държан под контрол, каза Такеши 
Касаи, директор на СЗО за региона на Западния Тихи океан. Докато не бъде намерена ваксина, процесът на адаптиране 
към епидемията ще се превърне в "новото нормално", каза той на онлайн пресконференция. 
 
√ McKinsey: Икономическата криза застрашава близо 60 млн. работни места в ЕС  
Близо 59 милиона работни места в Европейския съюз са застрашени заради икономическата криза, причинена от 
пандемията на коронавируса, се казва в доклад на международна консултантска компания McKinsey and Company, 
цитиран от британското издание Financial Times. 
Настоящата ситуация може да засегне повече от една четвърт от всички заети в частния сектор на ЕС. Половината от 
застрашените позиции са в областта на клиентското обслужване и продажбите, ресторантьорството и стрoителството. В 
търговията на едро и на дребно в Европа на риск са изложени 14,6 милиона работни места, в сектор "настаняване и 
храна" - 8,4 милиона, а в "изкуството и развлекателната индустрия" - 1,7 милиона. 
Близо две трети от позициите са в малки и средни предприятия, които са по-затруднени от големите компании да се 
адаптират към изискванията на отдалечената работа и социалната дистанция.   
"Загубата на тези работни места не само ще бъде трагедия на индивидуално равнище, но и ще бъде много болезнена от 
икономическа гледна точка", коментира McKinsey в доклада си. 
Международната консултантска компания е изчислила, че безработицата в ЕС ще достигне връх от 7,6 процента през 
2020 г. и ще се върне на предкризисните си равнища през четвъртото тримесечие на 2021 г. При най-лошия сценарий 
обаче показателят би могъл да скочи до максималните 11,2% с възстановяване на нивата от 2019 г. чак към 2024 г.  
Безработицата в Еврозоната спадна до 12-годишен минимум през февруари - месеца преди на много места из Европа да 
започне въвеждането на мерки по овладяване на вируса. Показателят във валутния съюз сочеше 7,3% - най-ниска 
стойност от март 2008 година. 
Припомняме, че Европейската комисия вече предложи схема за субсидиране на заплатите, за да насърчи работодателите 
да намалят работното време, вместо да съкращават щат. Този план може да струва 100 милиарда евро под формата на 
кредитиране, гарантирано от всички страни членки на ЕС. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Дрогирани на пътя - отговорност и справедливост. Коментар на автомобилния състезател Димитър Илиев и 
адвокат Димитър Марковски 

- Отново започват детските имунизации и женските консултации - как ще работят личните лекари? 
- В плен. Пирати атакуваха кораб под португалски флаг - последна информация за българи на борда 
- Правата на потребителите по време на пандемия - гост Димитър Маргаритов 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Брутално насилие и грабеж в село Дъбово. Ще бъде ли заловен мъжът, който преби 88-годишна жена за 40 лева? 
- Свидетелски разказ за жестоката катастрофа, отнела живота на журналиста Милен Цветков. По-силно ли е 

усещането за безнаказаност сред шофьорите, когато улиците са празни? 
- Топят ли се парите ни за втора пенсия заради кризата с коронавируса? 
- На живо: Германия плавно се връща към нормален живот. Как ще бъдат отслабени мерките? 
- Как ще бъдат организирани възобновените детски и женски консултации? 
- Ще се отразят ли Великденските пътувания на разпространението на коронавируса у нас? В студиото директорът 

на РЗИ-София д-р Данчо Пенчев 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Шофиране под въздействието на наркотици. Какво наказание ще получи шофьора, предизвикал катастрофата с 
Милен Цветков 

- Има ли напрежение по КПП-тата и успяха ли всички столичани да се приберат 
- Тестове за целия персонал на болницата във Видин. Кой ще се погрижи за пациентите? 
- Любов по време на пандемия. Снимка на баба и внуче обиколила света. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Смъртта „между ламарини", срещна Милен с това, което ненавиждаше: демонстрацията на власт и пари 
в. 24 часа - Разходките по Цветница май не са били фатално заразни 
в. Монитор - 11,2% не искат да ваксинират децата си 
в. Монитор - Връщат всяка втора кола на КПП-тата в София 
в. Монитор - Трима в ареста за смъртта на Милен Цветков 
в. Монитор - Шефът на МВф: Дигиталната икономика ще е големият победител в кризата 
в. Телеграф - Хакери откраднаха 3 млн. лв. в кризата 
в. Телеграф - Mедици в Пловдив получиха защитни облекла за 80 000 лева 
в. Телеграф - Заразените жени настигат мъжете 
в. Телеграф - Убиецът на Милен имал само фиш за паркиране 
в. Труд - Изчисления на експерти показаха: Ускорение 13g убило Милен 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Пътят на зеленчука и млякото до веригите - сертификати, качество и изненадващи проверки 
в. 24 часа - 350 млн. лв. по-малко от ДДС заради спада в потреблението на горива 
в. 24 часа - 346 майки пробвали да излъжат НОИ с 2,4 млн. лв. 
в. Телеграф - Коалиционният съвет обсъжда мерките срещу СОVID-19 
в. Телеграф - Пирати взеха бг моряци за заложници 
в. Труд - Софиянци остават по родните си места 
в. Труд - 1/4 от работните места е ЕС са под заплаха 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог: Властта бе адекватна със здравните мерки, предизвикателство е икономиката 
в. Монитор - Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието - София-град: Най-доброто училище е 
близкото до дома 
в. Телеграф - Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев: Ваксините не повишават риска за коронавируса 
в. Труд - Вицепремиерът Томислав Дончев пред „Труд : България ще се възстанови относително бързо 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Дрогирани и пияни са повече - трябва контрол 
в. Телеграф - Убиецът, моят приятел 
в. Труд - Борбата с една епидемия е ултрамаратон 
в. Труд - Братя, оляхме се! 
 
√ Министър Горанов ще представи финансовите инструменти за справяне с кризата 
Министърът на финансите Владислав Горанов ще представи днес в Министерския съвет финансовите инструменти с 
публичен ресурс за справяне с икономическите последствия от Covid-19, съобщи правителствената пресслужба. 
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√ Харалан Александров: Обществото претърпя морален провал  
Няма прост отговор на това защо се случи фаталния инцидент с Милен Цветков. Лесния отговор е да кажем, че 
обществото е болно, че има морална патология, че има разпад на социума и така нататък. Трудния отговор е да се 
разбере къде е провалът, на какво ниво е този морален провал. Това каза в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" Харалан 
Александров, социален антрополог. Общо взето аз не познавам ситуацията, но когато имаме социопатно поведение, при 
което се кара с голяма скорост и което в голяма степен е нормализирано, това винаги е провал на социализацията, 
провал е на този механизъм, чрез който ние ставаме отговорни, зрели и загрижени граждани, приемайки част от 
ограниченията, без които обществото не е възможно. Това винаги е задача на авторитетите, на родителите на първо 
място и най-често, когато имаме такова девиантно поведение и смъртоносен резултат, имаме провал на родителите, 
допълни Харалан Александров. 
Аз не бих се съгласила само с едно нещо - майка съм на 21-годишен младеж, който също е завършил Немската гимназия, 
така че проблемът не е само в семейството и обществото. Това каза от своя страна Албена Билянова от Института по 
пътна безопасност. Казахте усещане за безнаказаност, усещане за корупция, която всеки един знае, че съществува, но и 
обръщаме внимание, когато наистина се случи нещо потресаващо жестоко, както в случая с катастрофата с Милен 
Цветков, допълни Билянова. Това се получава, защото наблюдаваме едно бездействие, едно активно бездействие от 
страна на държавата и то не само от една от властите, а и от трите власти, каза още представителят на Института по пътна 
безопасност. Проблемът е, че след един такъв ужасяващ инцидент като катастрофата край Своге, беше създадена една 
поредна паразитна структура, която в рамките на една година не показа никаква експертност, не показа никакви реални 
мерки. Целта на тази агенция беше именно да координира всички институции, имащи правомощия по отношение на 
безопасността на пътищата, да съдейства с НПО-та като Института по пътна безопасност и да предлага мерки. Такива 
мерки досега няма, коментира Албена Билянова. 
 
√ Ню Йорк съди СЗО  
Окръг Уестчестър в щата Ню Йорк заведе дело във федералния съд срещу Световната здравна организация (СЗО), 
обвинявайки я в укриване на данни за пандемията от коронавирус, съобщи „Фокс Нюз". 
Жители на окръга изискват обезщетение от СЗО за „щетите, които тя е причинила на пострадалите от коронавирус 
американци". Според тях организацията не само е предприела редица грешни действия за предотвратяване на 
пандемията, но е и участвала в укриването на информация за истинската степен на епидемията в Китай. В резултат на 
това „СЗО е допринесла за разпространението на коронавируса по целия свят, включително в Съединените щати и Ню 
Йорк", се казва в текста на съдебния иск. Размерът на исканата компенсация не е посочен в документа. 
Окръг Уестчестър е в северната част на Ню Йорк. Тук е град Ню Рошел - фактически предградие на Ню Йорк, откъдето 
започна разпространението на коронавируса в мегаполиса. В Ню Рошел живеят двама от тримата инициатори на делото. 
Според Института "Джонс Хопкинс", 776 болни от коронавирус са починали в Ню Рошел. 
Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил на администрацията да преустанови вноските 
в бюджета на СЗО, "в очакване на оценка на ролята на организацията в лошо управление и укриване на 
разпространението на коронавируса". Според него, поради неправилни оценки и препоръки на организацията, 20 пъти 
повече хора са били заразени с коронавирус в света, отколкото би могло. 
 
√ Животът на Ким Чен Ун в сериозна опасност след операция 
САЩ следят разузнавателни данни, че лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун е в сериозна опасност след операция, 
според американски служител, запознат със ситуацията, цитиран от CNN. 
Наскоро Ким пропусна празненството за рождения ден на дядо си на 15 април, което предизвика спекулации за неговото 
здраве. Той обаче се появи четири дни преди това на заседание на правителството. 
Южна Корея омаловажи твърденията за здравето на Ким Чен Ун 
Южна Корея омаловажи съобщенията, че лидерът на Севера Ким Чен Ун се лекува след операция, заради спекулациите, 
породили се от отсъствието му от ключова годишнина, съобщи АФП. 
Пхенян отбеляза рождения ден на покойния си основател - дядото на Ким - Кир Ир Сен, на 15 април - най-важната дата в 
годишния му политически календар - но Ким не беше забелязан да присъства. 
Daily NK, онлайн медия, управлявана предимно от севернокорейци, избягали от режима, заяви, че Ким се е подложил на 
сърдечно-съдова процедура по-рано този месец и се възстановява във вила в провинция Северен Пхьонан. 
"Прекомерното тютюнопушене, наднорменото тегло и умората са директните причини за спешното сърдечно-съдово 
лечение на Ким", медията цитира неидентифициран източник вътре в страната. 
В изявление говорител на президентството на Южна Корея заяви: "Нямаме какво да потвърдим и не е засечено 
специално движение в Северна Корея в момента". Някои южнокорейски чиновници изразиха съмнения относно 
достоверността на източниците. 
Съобщаването на новините от изолираната страна е трудно, особено по отношение на ръководството на Севера, което е 
сред най-добре пазените му тайни. И Министерството на обединението - което се занимава с междукорейските 
отношения - и Министерството на отбраната отказаха коментар. 
Мун Чън-ин, съветник по сигурността на президента на Южна Корея Мун Дже Ин, заяви за АФП, че не е чувал нищо за 
здравето на Ким. 
Държавните медии на Северна Корея за последно съобщават за дейностите на Ким на 12 април, но предишни отсъствия 
от негова страна също предизвикаха спекулации за здравето му. 
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Анализаторите изразиха предпазливост относно твърденията на Daily NK. Ан Чан-ил, севернокорейски изследовател, 
базиран в Сеул, заяви, че сърдечната хирургия изисква сложно медицинско оборудване, „достъпно само в болниците в 
Пхенян", добавяйки, че е „неразумно" да го транспортират другаде за операцията. 
"Нищо не се потвърждава в този момент тази новина и е твърде рано да се прави заключение за неговото състояние", 
добави той. 
 
Investor.bg 
 
√ ЕЦБ мисли за времето след коронакризата и иска... лоша банка 
Проектът е на много ранен етап и се сблъсква с критика от страна на ЕК 
В условията на причинената от коронавируса криза правителствата и банките и техните надзорни органи правят всичко 
възможно, за да позволят на компаниите да оцелеят: държавите поемат финансови гаранции, частично облекчават 
условията за отпускане на кредити и намаляват изискванията за това банките да обезпечат рисковете си със собствен 
капитал. Какви ще бъдат последствията в средносрочен план? 
Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), също е изправен пред този 
въпрос. Той работи върху концепцията за така наречената „лоша банка“ тя може по-късно да придобие лошите кредити и 
по този начин да освободи търговските банки от натрупани рискове, съобщава Financial Times. 
Както твърдят запознати източници от финансовите среди, проектът е на много ранен етап. Европейската комисия 
очевидно не показва ентусиазъм кум идеята. ЕС, който би бил отговорен за прилагането на подобна концепция, в 
момента не работи по нея. Въпреки това говорител на ЕС пояснява: „Aко стане необходимо да се разшири гамата ни от 
инструменти, ще проучим всички възможности“. 
Енрия вече бе направил подобно предложение през 2017 г. - но в различен контекст. По това време той все още беше 
ръководител на европейския банков надзор (Eba). Идеята не беше много добре приета и беше блокирана от 
европейските служители в Брюксел, като те се позоваха на въведените правила за държавна помощ за закъсалите банки. 
Легитимно е да се мисли за превантивни мерки в хода на коронакризата, за да се предотвратят проблеми с банките, 
казват хора, запознати с темата. Но в рамките на дебата за лоша банка има редица критични въпроси, които трябва да 
бъдат разгледани подробно. Един от въпросите е защо проблемът с лошите заеми трябва да бъде решен в момента, а не 
на по-късен момент, когато е ясно колко голям ще бъде тежестта на коронакризата в различните индустрии и региони 
Така наречените необслужвани заеми (Non Performing Loans, NPLs), т.е. заеми със забавени лихвени плащания или 
погасявания, бяха проблем за местните финансови институции в Гърция и Италия през последните години. И в двете 
страни обаче броят на тези лоши кредити е значително спаднал. Продажбата на рисково толерантни инвеститори като 
хедж фондове допринесе значително за това. 
Тези инвеститори придобиха заемите на по-ниски цени, надявайки се на бъдещи печалби. За банките това пък е 
свързано с по-малко загуби, отколкото ако бяха отписали изцяло позициите в балансите си. С настъпването на кризата 
обаче желанието на инвеститорите да поемат рисковете от подобни покупки на заеми намалява значително. 
В същото време банките са под реален натиск да бъдат щедри в кредитирането. Въпреки че досега финансовата система 
изглежда стабилна, във всички страни може да се очаква известно покачване на страховите NPLs. 
Общият размер на необслужваните заеми в 121-те най-големи банки в еврозоната почти се намали наполовина за 
последните четири години и достигна 506 млрд. евро, или 3,2% от техните кредитни портфейли в края на миналата 
година. Но при гръцките, кипърските, португалските и италианските банки този дял е все още над 6 на сто. 
През март ЕК одобри временно облекчаване на правилата за държавна помощ и обеща милиарди евро под формата на 
спешни мерки за европейските правителства. Брюксел също така финализира планове заедно с държавите членки, които 
да позволят на страните да влагат собствен капитал директно в компании в затруднение, дори ако в замяна на това на 
тези фирми няма да им бъде разрешено да изплащат дивиденти или бонуси, когато получават държавна помощ.  
 
 


