
 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ            

ЗА НЯКОИ ПРЕДПРИЕТИ 

МЕРКИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
ПАНДЕМИЯТА 

В РЕЗУЛТАТ НА 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 

COVID –19                                                                                

за периода 28 март – 4 април  

2020 г. 

Министерство на външните работи 
на Р България 

Бюлетин на дирекция 
„Външноикономически 

отношения” 



Министерство на външните работи на Р България 

Бюлетин на дирекция „Външноикономически отношения” 
 

1 
 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Конкретни и възможни отражения върху българската икономика в 

следствие на предприети мерки в държавите (на фирмено равнище, 

финансови, инвестиционни и др.)  ................................................................... 2 

Мерки, предприети на правителствено равнище (в краткосрочен/ 

средносрочен план)  ........................................................................................ 10 

Законодателни мерки  .....................................................................................................................10 

Мерки в подкрепа на бизнеса ( общо и по-специално малък и среден, др.)  ...17 

Фискални мерки (финансови институции, банков, застрахователен сектор, 

кредитиране, др.)  ..............................................................................................................................29 

Мерки в областта на здравеопазването .................................................................................39 

Мерки в областта на социалната политика (трудови ресурси,безработицата, 

семейството, социалното подпомагане и др.) ....................................................................46 

Мерки в сферата на туризма и транспорта (други) ..........................................................55 

Мерки от страна на синдикалните и работодателските организации  ..................60 

Други  ........................................................................................................................................................62 

Общи оценки на институции, международни организации и др. по 

отношение на съответната държава (актуални оценки за състоянието на 

икономиката в средносрочен/дългосрочен аспект)  ..................................... 64 

Мерки от страна на ЕК за облекчаване на последиците от кризата в 

държавите-членки на ЕС – позиции, мнения, дебати, мерки за тяхното 

усвояване и др. ...............................................................................................74 

Мерки от страна на ЕС за справяне с икономическите последствия от 

пандемията COVID-19  ....................................................................................75 

 

 



Министерство на външните работи на Р България 

Бюлетин на дирекция „Външноикономически отношения” 
 

2 
 

I. КОНКРЕТНИ И ВЪЗМОЖНИ ОТРАЖЕНИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В СЛЕДСТВИЕ 

НА ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ В ДЪРЖАВИТЕ (НА ФИРМЕНО РАВНИЩЕ, ФИНАНСОВИ, 

ИНВЕСТИЦИОННИ И ДР.) 

 ЕВРОПА 

Албания 

 Към настоящия момент, най-пряко отражение на кризата върху българската икономика 
има намаляването (практическото спиране) на търговските потоци между България и 
Албания, което се отразява директно върху българския транспортен сектор, експортно 
ориентираните български предприятия и тези от туристическия бранш. 
 

Белгия 

 Фламандското правителство е поискало от VDAB - обществената служба за обучение и 
заетост в северната част на страната, да насочи приоритетно търсещите работа към 
селскостопанския и градинарския сектори. 

 Недостигът на сезонни работници заплашва сектора на земеделието и градинарството 
поради ограниченията за придвижване в Европа. Правителството се опитва да намери 
изход от ситуацията като ще удвои разрешения период на работа на работниците от 65 на 
130 дни. С това се цели да се задържат чуждестранните земеделски работници, които вече 
се намират в Белгия и са имали намерение да си заминат. Почти 9 от 10 сезонни работници 
идват от чужбина, много от тях работят във Фландрия.  

 Ограничителните мерки за свободно придвижване, предприети в почти всички страни в 
Европа и свързаните с това затруднения във всички видове транспорт се отразяват 
парализиращо и на стокообмена между България и Белгия. 

 

Босна и Херцеговина 

 С оглед на цялостната ситуация в региона на повишено търсене на химическа, 
фармацевтична и хранителна продукция, в краткосрочен и средносрочен план може да се 
очаква значителен спад на износа на същата от България за БиХ.  

 По данни на Външнотърговската камара на БиХ, през март в страната е констатиран 
значителен спад на производството на хранителни стоки и химически продукти, както и 
стагнация в областта на туризма и международния транспорт. 
 

Великобритания 

 Най-застрашените сектори от кризата по отношение на двустранните икономически 
отношения са туризмът и производството на облекла и мебели. Разглежда се сериозно 
хипотезата за отлив на тези производства от Китай с цел минимизиране на риска от 
бъдещи пандемии, както и трансфера им към страни от ЕС, но все още се очакват данни за 
пренасочване на потоците в глобален план след кризата. Остава открит въпросът - доколко 
България ще съумее да се подготви за заемане на търговските ниши, освободени от 
отслабването на определени вектори на икономическата комуникация с Азия. 
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 За момента все още не се наблюдава тенденция на съществен отлив на британски 
инвестиции от България.  

 Нагласите на британските инвеститори за пренасочване на производства на групи стоки от 
Китай и Индия в страни от ЕС вследствие ще бъдат проследявани в рамките на следващите 
месеци. 

 Британската аутсорсинг индустрия, която работи предимно с контрагенти от Индия, може 
да изпита също затруднения при разрастване на пандемията в тази страна, което 
евентуално би могло да доведе до пренасочване на подобни договори към България. 

 Финансовите трудности, резултат от кризата и последвало преразглеждане на 
инвестиционните приоритети на големите британски фирми, може да се отрази и на 
дейността им в България. Компанията “Шел” е взела допълнително £9,7 млрд., за да 
подсигури дейността си, засегната от падането на цените на петрола. Може да се допусне, 
че ако епидемията продължи, това ще доведе до допълнително свиване на търсенето на 
горива и може да засегне някои от проектите в България. 

 Единственото предимство за транспортния сектор в момента е продължаващото 
обслужване на авиолиниите между България и Великобритания от авиокомпаниите 
България еър и Бритиш еъруейз, които са едни от малкото опериращи в Европа. 
 

Германия  

 Германия е един от най-важните външнотърговски партньори на България и водещ 
инвеститор в страната, поради което кризата в германската икономика ще се отрази пряко 
и косвено върху българската икономика.  

 Възможното е намаляване или отпадане на поръчки към български фирми, работещи като 
поддоставчици за немски компании. 

 На този етап най-оптимистичните прогнози сочат, че преди края на м. април не се очаква 
да започне процес на облекчаване на рестрикциите за населението и за бизнеса. 

 

Грузия 

 Понастоящем, с отчитането на профила в търговско-икономическите отношения между 

България и Грузия, най-засегнати са българските фирми в сферата на транспорта и  

търговията с доставки до Грузия и/или трета страна в региона. 

Дания 

 При създалата се обстановка се очаква реален спад на туристите в България и съответно 
негативно отражение върху приходите в този бранш на българската икономика. 
 

Испания 

 Отражения върху българската икономика вече са налице в сферата на транспорта, туризма 
и търговията. В средносрочен план такива ще има и в областта на образованието – в 
момента не функционират близо 50 български неделни училища в Испания, спряна  е и 
всяка образователна дейност, така че са налице много неизвестни за завършването на 
учебната година. Изчислява се, че в Испания учат около 2000 български студенти без да се 
имат предвид  тези, по програмата Еразъм. 
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 Министерството на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията прекратява 
набирането на работници от трети държави, докато извънредното положение е в сила. 
Работодателите трябва да продължат договорите на вече намиращите се в Испания и да 
използват максимално работници от EС, вкл. България.   

 В дългосрочен план може да се очаква сериозно повишаване на безработицата в Испания, 
което още през това лято ще засегне сезонните работници и тези в сектора на туризма, 
който в момента е на 100 % спрял. До края на т.г. може да се очаква вълна от български 
икономически емигранти, които ще са останали без работа и след като получат 
съответните обезщетения от испанския си работодател, ще се насочат към временно или 
трайно завръщане в България. 
 

Румъния 

 Застрахователната компания ЕВРОИНС е сред първите три в застрахователния сектор в 
Румъния. Тя регистрира сериозен спад на приходите, което ще доведе до съкращаване на 
дейности и освобождаване на персонал. 

 Вследствие приетата със закон мярка за отлагане на плащанията на вноски по кредитите, 
представителите на български небанкови финансови институции (основно фирми за бързи 
кредити) с дейност в Румъния, ще понесат значителни загуби и ще се наложи съкращаване 
на персонал (около 3800 служители по предварителни данни). Преценката е получена от 
очакваните загуби предоставени от  засегнатите фирми. 

 От 30 март т.г. е въведено изискване за всички шофьори, които влизат в Румъния, да 
преминават през 14-дневна карантина (по отношение на шофьори, които преминават 
транзит, тази мярка не се прилага). Това води до невъзможност за доставка на стоки и 
суровини от България, предназначени за румънски предприятия и български фирми с 
дейност в Румъния (конкретен пример са обектите на Сладкарници „Неделя“). Липсата на 
транспорт води и до силно снижаване обема на търговията. 

 Български фирми държат около 65% от игралните машини в сектора на хазарта. В момента 
фирмите са затворени и не работят, но са длъжни да плащат месечна такса/данък за всеки 
игрален апарат, което вероятно ще доведе до техния фалит. 

 С решение 499/2020 от 25 март т.г. на Министерството на здравеопазването се въвежда 
забрана за износ на суровини за производство на биоциди за почистване на водата. Според 
Министерството на икономиката на Р България това би създало проблем за нашата 
страната. 
 

Хърватия 

 Информация за действия на големи хърватски компании, осъществяващи бизнес с 
България: 

 Група „Атлантик“ (осъществяваща внос на стоки, вкл. на българската 
преработвателна и хранително-вкусова промишленост) – разширява работата си 
онлайн и разширяван складовете, с цел увеличаване на запасите със стоки не само 
от първа необходимост, а и на суровини и материали за електрическата и 
строителната индустрии; 

 „Подравка“ – увеличава запасите със суровини с цел гарантиране на 
непрекъснатост на производството; 
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 Група „Адрис“ (осъществяваща внос на плодове и зеленчуци от България и износ на 
риба) планира да продължи доставки чрез специални карго полети, както и да 
разшири пускането на пазара на нови биохрани; 

 „Далековод“ – увеличава на запасите от суровини и материали за електрическата 
индустрия, вкл. за ремонтни дейности вследствие на земетресението; 

 „Кончар“ – очаква забавяне на изпълнението на поръчки в ремонтната сфера, 
очакват спад в продажбите на бяла техника, но не отчитат значителни проблеми с 
доставката на електротрансформатори за България и Република Северна 
Македония; 

 „Кроация еърлайнс“ – засега откриването на директната авиолиния Загреб – София 
е отложено за 1 юни 2020 г. Компанията е държавна и очаква специално 
подпомагане от хърватския бюджет, предвид загубите и от спрените вътрешни 
полети; 

 Хърватските вериги за хранителни стоки започнаха приоритетно сключване на 
договори за изкупуване на продукция на малките (семейни) производители на 
плодове, зеленчуци и месо в страната, която към момента е към 80% зависима от 
вноса на храни от ключови страни от ЕС (вкл. Италия, Германия, Австрия, Холандия, 
Полша, България и др.). 

 Министерството на туризма на Р Хърватия проявява интерес и планира да продължи 
успешното си сътрудничество с България в областта на туризма. По време на 
председателството на Съвета на ЕС, Загреб планира да проведе конференция на министрите 
на туризма на ЕС (в края на април 2020 г.).  
 

Чехия  

 Поради наложената карантина в Чешката република автомобилните производители Škoda, 
Hyundai и TCPA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) затвориха заводите си в Европа за 
период от две до четири седмици.  В резултат на това, компанията за автомобилни 
компоненти Yazaki, работеща в България, затвори три свои завода в страната ни. 

 Поради факта, че китайската промишленост бе на практика спряна до средата на м. март, 
много чешки фирми започнаха да чувстват недостиг на материали и части, които внасяха 
предимно от Китай. Тук е налице възможност за българските компании да се опитат да 
навлязат по-сериозно на чешкия пазар. 

 Друга възможност за българските производители е в сектора на хранителните стоки – 
преди всичко на дълготрайни храни. Селското стопанство в Чехия е силно засегнато, тъй 
като една голяма част от земеделските работници бяха от трети страни и след наложените 
от страната мерки, една голяма част от тези работници напусна.  Чехите се опитват да се 
справят с този проблем, като например „Шкода“ е насочила 2000 от служителите си да 
помагат на земеделските стопани, занимаващи се с отглеждането на хмел. 

 Много български фирми започнаха производството на хигиенни материали и предпазни 
средства, като се очаква в скоро време да се уреди въпроса с разрешаването на износа им 
поне за страните от ЕС. Това са продукти с голям потенциал за реализация в момента.  В 
Чехия има остър недостатък от подобни средства и в момента такива се доставят предимно 
от Китай с товарни самолети. 

 Ограниченията, наложени върху пътуванията на чешки граждани извън територията на 
Чешката република, имат силен негативен ефект върху туристическия бранш в България.  
 



Министерство на външните работи на Р България 

Бюлетин на дирекция „Външноикономически отношения” 
 

6 
 

Швейцария 

 Switzerland Global Enterprise (S-ge), най-голямата организация за инвестиционна политика в 
страната, започна кампания в социалните медии на тема преосмисляне на веригите за 
доставка, част от която е насочване на вниманието на швейцарските компании към 
страните от Източна и Централна Европа. България е посочена като потенциален партньор 
в секторите: металургия, машиностроене, химическа, текстил и облекло, ИКТ, 
електроника и хидравлика.   
 

Швеция 

 Над 5 000 души са заети във филиали на шведски фирми в България. Износът от нашата 
страна за Швеция за 2019 г. е в размер на 2.57 млрд. шв. крони (около 245 млн. евро). При 
задълбочаване на кризата е възможно да бъдат съкратени част от работещите в 
горепосочените фирми. Може да се стигне и до закриване на цели предприятия. Засегнат 
ще е и българският износ за Швеция. Повечето шведски фирми са в самия край на 
производствената верига и най-вероятно ще има големи забавяния в реализацията на 
тяхната продукция, което ще рефлектира и върху обема на нашия износ. 

 Големите търговски вериги за дрехи и аксесоари, като H&M, внасят до 40% от продукцията 
от Китай. В момента изпитват трудности с попълване и поддръжка на асортимента. 
Затруднения имат и търговски вериги, които продават електроника и мебели. 

 Агенцията за гражданска защита и готовност (MSB) съобщава, че се очаква недостиг в 
скоро време на ключови компоненти за информационните технологии и телевизионната 
индустрия в Швеция, поради нарушения процес на доставката им от Китай. По този начин 
е вероятно да бъдат засегнати и някои тв -оператори, както и енергийният сектор на 
Швеция. 

 Китай е осмият по значение търговски партньор на Швеция и има по около 5% дял и в 
износа и във вноса. Евентуално забавяне на китайската икономика и прекъсвания в 
доставките на материали, компоненти, стоки и услуги със сигурност ще окажат въздействие 
върху шведската икономика. Около 6,000 шведски фирми изнасят продукция за Китай, а 
600 имат филиали или търговски офиси там. Най-силно уязвимите сектори в страната са 
производство на автомобили и авточасти, електроника и компоненти, металургия и минно 
дело. От Китай се внасят около 20 до 30% от мебели, матраци, дрехи, кожени изделия и 
аксесоари. Голям дял имат и строителни материали, апаратура за заваряване и др. При 
износа най-голям дял имат медицински и фармацевтични продукти, масла, химически 
продукти, МПС. 

 Всичко изброено по-горе може да има негативно отражение за двустранната търговия, 
както и преоценка на потенциалните възможности за предлагане на български стоки и 
услуги в бъдеще на шведския пазар, индустрия и др. сектори. 
 

 АЗИЯ 

Виетнам 

 Поради наложените поетапно от 22 март т.г.  ограничения за влизане на чужди граждани 
на територията на Виетнам, е невъзможно пътуването на бизнесмени от и до България 
(виетнамски и български), което затруднява сключването на нови контракти или 
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договаряне на нови клаузи и условия на доставка (договарянето е онлайн, което крие 
опасност от липса на контрол на количества, качество и спецификации). 

 Проблем се явява и силно ограничените полети за товари до и от България /ЕС до СР 
Виетнам, което комбинирано с повишените цени на транспорта (около 4 щ.д. на кг.) 
оскъпява изключително много правенето на бизнес.  

 Поради визовите ограничения се наблюдава и стагнация на трудовия пазар и задържане на 
повече работници на място, което ще се отрази отрицателно на износа на работна ръка от 
Виетнам към ЕС, в частност България. 

 Спрени са инвестиционните процеси в търговете, както и частните инвестиции в 
недвижими имоти.  
 

Индия  

 Негативно на българо-индийския стокообмен и двустранните инвестиции ще се отрази 
фактът, че най-силно засегнати ще са следните сектори на индийската икономика: 
химическа промишленост; текстилна промишленост и производство на облекла;  
фармацеветична индустрия; автомобилен сектор; електроника; кожарска промишленост; 
металообработването и металургичната промишленост; дървообработването и мебелната 
индустрия. 

 Освен това, автомобилостроене, фармация, химическа промишленост и електроника в 
Индия вече изпитват много сериозни затруднения с доставките на суровини, компоненти и 
готова продукция, в резултат на което цените се очаква да се увеличат с минимум 10%.  

 Преди налагането на забраната за износ от Индия на медицински предпазни средства, чрез 
посолството на Р България в Делхи успешно са изнесени от Индия за България, по поръчка 
на Министерството на икономиката, 1 милион индийски хирургически трипластови маски 
(със съответните сертификати) за нуждите на българските болници.    
 

Турция 

 В следващите месеци може да се очакват значителни проблеми за компаниите в България, 
които са обвързани с турски компании по линия на кооперираното производство – 
предимно в сектора на автомобилостроенето, където редица турски компании имат свои 
производства на резервни части и елементи в България.  

 Към настоящия момент най-пряко отражение на кризата върху българската икономика има 
практическото спиране на търговските потоци между двете страни, което се отразява 
директно върху транспортния сектор. 

 Негативни ефекти може да се очакват и по линия на привличането на инвестиции, като в 
резултат на кризата е възможно фирмите, планирали инвестиции в България, да се откажат 
от намеренията си през 2020 г. 
 

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Алжир 

 Негативните отражения се очаква да се проявят в две насоки: спад в туристическия поток и 
свиване на търговския стокообмен. Предвид ограничения обем на двустранното 
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сътрудничество в тези два сектора (около 1 300 души по първия показател и към 100 
милиона щ. д. по втория за 2019 г.) реалният ефект върху българската икономика ще е 
символичен.  

Мароко 

 В краткосрочен и средносрочен план на фирмено равнище, както и по отношение на 

финансовата и инвестиционна среда, следва да се очаква рязък спад във външнотърговския 

обмен и туризма. 

Тунис  

 Може да се очаква постигнати между фирми на двете страни договорки да не бъдат 

осъществени, което ще доведе до намаляване на български износ за Тунис, който през 2019 

г. е в размер на около 150 млн. щ. д., тунизийският внос в България е ограничен – в рамките 

на 10 млн. щ. д. 

РЮА 

 Поради географската отдалеченост между РЮА и България и недостатъчно развитите 

двустранни търговско-икономически отношения, на този етап възможните конкретни 

отражения върху търговско-икономическите връзки и инвестиционната среда - пряко 

свързани с България, могат да се определят като незначителни.  

 Същевременно, предвид въведените забрани за пътуване на южноафрикански граждани и 

за влизане на чуждестранни граждани на територията на РЮА, туризмът ще бъде засегнат в 

изключително голяма степен, като на практика двустранният туристически поток ще бъде 

сведен до минимум.  

Кувейт 

 Двустранните търговско-икономически отношения не са засегнати от предприети от 
правителството мерки срещу коронавируса. Няма промени във вносно-износния режим. В 
момента между България и Кувейт няма реализиращи се инвестиционни проекти, кредитни 
отношения и работещи в Кувейт български фирми.  

 В областта на туризма се очаква да бъдат изгубени около 3000 туристи. 
 

Ливан 

 Страната е в технически банкрут. В краткосрочен план ще се отчете спад на общия обем на 

вноса в Ливан, вкл. от България. Вносът отчита спад от около 70%. Краткосрочните прогнози 

са за понижаване на обема на българския износ за Ливан. 

Саудитска Арабия 

 Поради кризата, причинени от коронавируса и спадащите цени на петрола, Саудитска 
Арабия ще намали бюджета си за 2020 г. с 13,3 млрд. долара, което съответства на по-малко 
от 5% от общите разходи.  



Министерство на външните работи на Р България 

Бюлетин на дирекция „Външноикономически отношения” 
 

9 
 

 Прогнозира се намаляване на внос на стоки, което вече е факт, поради смущенията на 
световната търговия. Замразен е вносът на всякакви стоки от второстепенно значение, 
приоритет са медицинските консумативи и стоките, които са от жизнено значение за 
проддържането на нормален начин на живот. 
 

 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД) 

Азербайджан 

 Очаква се сериозно свиване на стокообмена между България и Азербайджан, поради почти 

пълното преустановяване на товарните превози.  

Казахстан  

 Основните фактори, възпрепятстващи износа от България за Казахстан, са свързани със 
засилване на защитата на националните производители и провеждането на целенасочена 
политика по заместване на вноса, поставяните акценти от казахстанска страна на развитието 
на взаимоотношенията в рамките на ЕАИС, съседните страни, в т.ч. с Китай, както и с най-
развитите икономически страни в света (в качеството им на инвеститори, в т.ч. в сферата на 
търговията), по-благоприятните условия за международна търговия в рамките на 
евразийския съюз и др. 

 Структурата на стокооборота предполага възможно продължаване на съществуващите 
тенденции при допълнително усилване на активността на българските производители и на 
оказващите им съдействие държавни органи.  

 Значителните усложнения в сферата на транспорта, свързани с въвежданите мерки по 
превенция на разпространението на COVID-19 неминуемо ще се отразят на двустранния 
стокооборот между България и Казахстан в посока на неговото намаляване. На този етап 
товарният транспорт продължава да изпълнява курсове, но с тенденция да намалява тяхното 
изпълнение.  

 Вторият значим фактор, който в текущите условия ще повлияе на търговско-икономическите 
отношения на България с Казахстан е продължилата девалвация на местната валута.  

 Освен това, Казахстан засилва все повече мерките в подкрепа на националните 
производители (в т.ч. ще са приоритет при държавните поръчки), с оглед на стремежите му 
за самоосигуряване. Във връзка с това отново е налице предпоставка за намаляване на 
българския износ към Казахстан. 

 Съществуващите рискове за намаляване на износа на стоки и услуги от нашата страна  могат 
да бъдат минимизирани, единствено с особена активна институционална подкрепа за 
излизане на местния пазар към всеки отделен експортно ориентиран български 
производител. 

 

 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Канада 

 Мерки на по-големите канадски компании, извършващи дейност и в България: 
 Международната минна компания "Дънди Прешъс Металс" - инвеститор в България 

(със седалище в Торонто, Канада) съобщи, че дейността й към момента не е 
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засегната от кризата и наложените от правителствата рестрикции за пътуване в 
държавите, в които компанията оперира; 

 В отговор на създалата се ситуация телекомуникационният гигант ТELUS, инвеститор 
в България, започна да предлага на най-засегнатите финансово от кризата 
потребители – частните лица и корпоративните клиенти – представители на малкия 
бизнес, гъвкави възможности за заплащане на предоставяните услуги. 
Обединявайки усилията си с Microsoft, компанията стартираа предлагането на  
безплатен достъп до образователни платформи; 

 Ръководството на компанията-производител на компоненти за автомобилната 
индустрия Linamar – инвеститор и в България, обяви, че е на път за първото 
тримесечие на 2020 г. да отбележи най-голямата загуба в съществуването си. 

II. МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО РАВНИЩЕ (В КРАТКОСРОЧЕН И 

СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН)  

1. Законодателни мерки  
 

 ЕВРОПА  

Албания 

 Албанското правителство преразгледа държавния бюджет за 2020 г., пренасочвайки 12 
млрд. албански леки в следните сектори: 

 6.5 млрд. леки за Фонд за социални пакети анти-КОВИД-19 в помощ на работещите 
или на други групи граждани, засегнати от спирането на работния процес, вкл. 
хората в нужда, хората, загубили работата си и засегнатите общности; 

 2.5 млрд. леки за Фонд за подкрепа на Министерството на здравеопазването и 
социалната защита и за болничните структури, за снабдяване с медикаменти, 
апаратура и други спешни нужди в помощ на медицинския персонал; 

 1 млрд. леки за резервен фонд към държавния бюджет, за покриване на 
непредвидими разходи през предстоящите месеци; 

 2 млрд. леки за Фонда за извънредно положение за осигуряване на храна на 
общности, засегнати от пандемията, както и за пенсионери и семейства на социална 
издръжка, имащи нужда от директна помощ. Този фонд ще бъде използван и за 
нуждите на медицинските екипи и хуманитарни операции, както и за болниците, 
вкл. военната болница. 

 Правителството реши по време на пандемията за период от 3 месеца да се намали с 50 % 
нетната заплата на министър-председателя, министрите, държавните служители 
членуващи в съвети, бордове или комисии на административни структури, университети, 
държавни дружества и др. Средствата ще отидат за Фонда анти-КОВИД-19.  
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Белгия 

 Камарата на представителите одобри законопроект за „специални правомощия“ 
(максимум за шест месеца), в рамките на необходимите действия за справяне с кризата с 
пандемията и нейните здравни и социално-икономически последици. 

 Бе приет Закон, упълномощаващ Краля да предприеме мерки за борба с 
разпространението на пандемията със „специални правомощия“. С този закон 
Парламентът упълномощава Краля да действа, без да преминава през обичайната 
законодателна процедура, за да отговори на извънредните ситуации, свързани с борбата с 
пандемията. Обхватът на тези специални правомощия се ограничава до възможността за 
издаване на разпоредби чрез кралски укази по въпросите на общественото здраве, 
обществения ред, социалните разпоредби и защитата на икономиката и гражданите. 
 

Германия 

 Бундестагът гласува изменение в правната регулация на наемните отношения, състоянието 
на неплатежоспособност и наказателния процес. Промените са част от пакета от мерки на 
Федералното правителство.  

 Наематели, които заради пандемиятане могат да си плащат наема, са защитени срещу 
прекъсване на наемните отношения чрез временни ограничения за прекъсване на 
договора за наем и аренда за срок от три месеца и изменение в Закона за потребителските 
кредити по отношение на правилата за отлагане на плащанията на вноски по кредитите и 
промяна на договорите. Предоставянето на основни услуги като: електричество, газ и 
телекомуникации трябва да не се прекъсва, като плащането на тези потребителски услуги 
също може да бъде спряно за 3 месеца, без това да води до прекратяване на снабдяването 
и на договорите. 

 Компаниите, които имат само икономически затруднения или са изпаднали в 
неплатежоспособност поради пандемията, ще могат  да продължат бизнеса си. Срокът за 
обявяване на несъстоятелност се удължава до 30 септември т. г. Временно, за три месеца, 
се ограничава правото на кредиторите да подават искане за производство по 
несъстоятелност. Нови стимули гарантират, че компаниите ще могат отново да заработят на 
печалба и да запазят бизнес-отношенията си.  

 За да се избегне разпространението на пандемията, наказателните съдилища имат право 
да прекъснат делото до три месеца и десет дни –през следващата година, без да се отрази 
на процеса. Съгласно приложимото до момента законодателство е възможно прекъсване 
до 10 дни. 

 

Естония 

 Законът за извънредното положение предоставя основната правна рамка по време на 
епидемията в Естония. Извънредните мерки се определят от Правителствен комитет за 
извънредните ситуации. 

 Приет е пакет от икономически мерки, възлизащ на 2 млрд. евро (близо 7 % от БВП) за 
смекчаване на ситуацията за работниците и бизнеса.  

 Пакетът от икономически мерки позволява отсрочване на данъчния дълг за 18 месеца, 
както и частично обезщетение за преки разходи за анулирани събития. Плащането на ДДС 
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се отлага до 1 май т.г. Наказанията за просрочени лихви по кредитите се отлагат с два 
месеца.  

 Държавата планира да компенсира преките разходи за културни и спортни събития, 
отменени поради коронавируса през периода март-април, до 3 мил. евро. 

 

Испания 

 На 29 март т.г. испанското правителство прие закон задължаващ работодателите да спрат 
икономическата активност за всяка несъществена професионална дейност в срок до 24.00 ч. 
на 9 април т.г.. Това означава, че в този период работниците няма да загубят нито работата 
си, нито заплащането си, но в срок до 31 декември т. г. ще са длъжни да отработят 
загубените работни часове /8 раб. дни/ след приключването на извънредното положение. 
Като съществени и незасегнати от настоящите нови рестрикции остават следните служби: 
медицински персонал; сили за сигурност; превозвачи и доставчици; медии и 
телекомуникации и поддръжка на тези услуги; производители и доставчици на енергия; 
пожарникари; банки; пощи, текстилна индустрия; фармацевтика; ядрени централи, 
нефтохимическа промишленост; морски спасителни служби; летища пристанища и 
бензиностанции; ж.п и шосейни структури; фабрики за хранителна, месопреработвателна и 
рибна продукция и свързани с тях индустрии. 

 На 31 март т.г. правителството одобри нови икономически мерки, касаещи „спасяването” на 
фирми, за самонаети лица, семейства и най-уязвимите обещствени групи. Мерките 
включват: разсрочване на плащането на наеми, отпускане на микрокредити без 
комисионни и лихви и с гаранция от държавата, предназначени основно за дребни 
собственици;  мораториум за 3 месеца върху плащането на ипотеки, както и на лихвите 
върху тях, за граждани засегнати от кризата; мораториум върху плащането на социалните 
осигуровки за някои категории лица от малкия и средния бизнес, както и други 
предложения, включително приемането на минимален жизнен доход за хората, които в 
момента не могат да се възползват от одобрените вече мерки. 

 Мерките са насочени основно в три насоки на действие: 1/подкрепа за работници, 
потребители, семейства и уязвимите групи; 2/ подкрепа за икономическата дейност на 
самонаети лица и фирми; 3/ мерки за адаптиране и актуализиране на нуждите и 
функционирането на публичната администрация към настоящата ситуация.  
 

Кипър 

 Правителство внесе в парламента промени на държавния бюджет на стойност от около 360 

млн. евро, който ще покрие разходи за облекчение за физически лица и предприятия, 

засегнати от мерките, наложени за  ограничаване на пандемията. 

Словения 

 Правителството прие Закон за спешни мерки за смекчаване на последиците от епидемиятa, 

с които ще се увеличат бюджетните разходи с 3 млрд. евро. Словенското правителство е 

взело решение за предприемане на двустепенен модел на икономически и социални 

мерки, съответно краткосрочни и стратегически, в подкрепа на икономиката и населението. 

Очаква се вторият пакет от стратегическите мерки да спомогнат за възстановяването на 

нарушените вериги на доставки или замяна на липсващи звена във веригите на доставки, 



Министерство на външните работи на Р България 

Бюлетин на дирекция „Външноикономически отношения” 
 

13 
 

което би следвало да намали и дългосрочната зависимост на страната от доставчици извън 

ЕС. 

Унгария 

 Правителството подготвя план за съживяване в икономически план, подробностите за 
който ще бъдат обявени около 6-7 април т.г. 

 Унгарското правителство на 19 март т. г. обяви следните икономически мерки: 
 По време на извънредното положение на всички кредитополучатели ще бъде 

предоставено разсрочено плащане по всички задължения за плащане на главница, 
лихва и такси, произтичащи от договори за заем или лизинг. Този мораториум 
върху плащанията ще продължи до 31 декември т. г., но може да бъде удължен с 
постановление на правителството; 

 Всички срокове по договорните задължения ще бъдат удължени с размера на 
мораториума. Всички договори за заем, изтичащи по време на мораториума, ще 
бъдат удължени до 31 декември т. г.; 

 За необезпечени потребителски кредити, отпуснати след влизането на декрета в 
сила, максималният лихвен процент на заема не може да надвишава основната 
ставка на централната банка плюс 5 процентни пункта. 
 

Финландия 

 Правителството внесе предложение за допълнителен бюджет за 2020 г. съдържащо 
увеличението му в размер на приблизително 398 мил. евро. 

 Приет е  извънреден указ, с който се въвежда ограничение в продажбата на лекарства и 
медицински принадлежности. Не са въведени забрани за износ на лекарства. 

 

Хърватия 

 Приети са 63 мерки за подпомагане на икономиката, повечето от които се отнасят до 
запазването на ликвидността и работните места на бизнеса. 

 С цел подпомагане изграждането на консенсус по отношениена мерките в социално-
икономическата област, е създаден Щаб по икономическите въпроси към Националния 
щаб за гражданска защита. 
 

Чехия 

 В Закона за държавния бюджет за 2020 г. е одобрен бюджетен дефицит от 200 млрд. чешки 
крони (около 7.4 млрд. евро). Причината за повишения дефицит е очакваното понижение 
на приходите и покачване на разходите, свързани с мерките за подпомагане на 
икономиката. 

 Одобрени са следните законови изменения: 
 На самонаетите лица се опрощават минималните задължителни пенсионни вноски 

за 6 месеца, като периода от м. март до м. август т.г. ще им се отчита като стаж за 
пенсия.  Същото се отнася и за минималните вноски за здравното осигуряване; 

 Законът за електронно доказване на продажбите се отменя (аналог на закона за 
ползване на касови апарати в България). Правителството отложи влизането в сила 
на заключителната фаза на задължението за подаване на електронна информация 
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за реализирани продажби от търговците за срок от 3 месеца след приключване на 
извънредното положение; 

 Одобряват се мерки в помощ на земеделците, с цел подкрепа на 
растениевъдството и животновъдството на нива, които да не позволят последиците 
от кризата да се окажат фатални за чешките производители. Сред мерките са: 
отлагане на вноските по търговските кредити, отпуснати чрез Земеделския и горски 
фонд за подкрепа и гаранции; 

 Министърът на земеделието представи предложения за мерки в секторите: 
земеделие, хранително-вкусова, горско стопанство - повишение на средствата във 
Фонда за развитие на селските райони или максимално ползване на европейските 
фондове за намаляване влиянието на кризата. 

Швейцария 

 На заседание на 28 март т.г. Федералният съвет представи допълнителнителен законов 
реквизит по отношение на икономическата политика на кантоните в извънредно 
положение - кантоните имат право на самостоятелни решения само по отношение на 
ограниченията, засягащи  икономическата политика, т.е. да решават кои предприятия 
трябва да бъдат изцяло спрени по време на епидемията.  

 АВСТРАЛИЯ И НОВА ЗЕНЛАНДИЯ 

Австралия  

 Правителството обяви нов пакет от икономически мерки в размер на 130 млрд. AUD, в 

допълнение на обявените вече два пакета от 17 и 66 млрд. AUD. Обявените до сега мерки 

ще имат за резултат достигане на бюджетен дефицит в размер на 200 млрд. AUD  (над 5% от 

БВП). Въпреки кризата, правителството има намерение да изпълни ангажиментите си за 

поетапно намаляване на данъците през 2022 и 2024 г. 

Нова Зенландия 

 Предвиден е пакет в размер на 12 млрд. н. д., включващ субсидии за заплати, 

допълнително финансиране на здравния и авиационни сектори. Правителството ще отдели 

допълнително 6.2 млрд. н. д. за гарантиране на нови заеми при преференциални условия за  

пострадали от кризата предприятия. 

 АЗИЯ 

Виетнам 

 Издаден е указ за данъчни облекчения, като акцент се поставя на следните сектори: 
селското стопанство; преработвателна промишленост; автомобилостроене; текстилна 
промишленост; логистика и транспорт; МСП и старт ъп компании.  
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Индия 

 Индийското правителство увеличи заложените в Закон за обявяване в несъстоятелност и 

банкрут задължения от 100 000 инд. рупии на 10 млн. инд. рупии, за да защити малките и 

средни предприятия в страната, които са  най-силно засегнати и уязвими от пандемията.  

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Алжир 

 С указ на президента бяха въведени следните мерки: отложено бе разглеждането на 
законопроекта за увеличаване на минималните работни заплати; намаляване на 
бюджетните  разходи за внос от 41 на 31 млрд. щ. д.; намаляване на разходите по бюджета 
с 30%, без това да засяга осигуровките и заплатите; забрана за сключването на договори за 
обучение и услуги с чуждестранни фирми; отлагане на проекти, чиято реализация не е 
започнала, с изключение на проекти, планирани за икономически изостанали райони; 
поддържане на разходите, свързани със здравния сектор, като същевременно се укрепват 
средствата за борба с разпространението на епидемията и епидемичните заболявания, др. 

Мароко 

 Крал Мохамед VI-ти разпореди създаването на специален фонд за подпомагане на борбата 
срещу пандемията, както и за облекчаване на негативните последици за социално-
икономическия живот на страната. Приведени са в действие първите механизми за 
подпомагане на домакинствата и потребителите, в рамките на различни схеми. 

Тунис 

 Парламентът одобри решение, страната да се управлява през следващия месец с решения 
на Министерски съвет, без да е необходимо одобрението им от Асамблеята на народните 
представители. Правителството ще трябва своевременно да уведомява депутатите за 
взетите решения.  

 В сътрудничество с основния синдикат се отлагат с три месеца дължимите от държавните 
служители и социално слабите граждани заеми към банките; въведен е 5 часов работен 
ден, не позволяващ присъствие на много служители на едно място; започна изплащането на 
извънредна социална помощ за семейства, отглеждащи сираци и изоставени деца, 
полагащи грижа за възрастни хора без семейство, грижещи се за инвалиди и за семейства в 
нужда; финансова подкрепа в размер на 200 т.д. (около 65 евро) и безплатно лечение за 
тази категория.  

РЮА 

 Мерките за преодоляване на отрицателните икономически последици от пандемията са 

следните: 
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 Създаване на фонд за солидарност, към който правителството и частният сектор 
вече са се ангажирали със 150 млн. ранда /около 5 млн. евро/, а семействата-
магнати Руперт и Опенхаймер – с 1 млрд. ранда; 

 Въвеждане на регулации за недопускане на спекулации с цените на 
потребителските стоки и гарантиране на регулярното снабдяване на населението с 
хранителни продукти и стоки от първа необходимост; 

 Създаване на специални компенсационни фондове за изплащане на 
възнагражденията на работниците, засегнати от принудителното спиране на 
трудовата дейност и данъчна субсидия за около 4 млн. работници в частния сектор, 
получаващи по-малко от 6.500 ранда месечно, както и данъчни облекчения  и 
държавна помощ в размер на 500 млн. ранда за бизнеси и малки и средни 
предприятия с печалба под 50 млн. ранда годишно. 

ОАЕ 

 ОАЕ одобриха два пакета от  мерки и финансови стимули  на  обща стойност от 126 млрд. 

дирхама (около  34 млрд. щ.д., от които 27 млрд. щ.д. от Централната банка и 7 млрд. щ.д. 

от федералното правителство). Мерките се взимат и прилагат на федерално ниво от 

правителството, на ниво отделни емиратства и от Централната банка на ОАЕ, като са 

насочени в три основни направления: за гражданите, за банките и за бизнеса, с акцент 

върху малките и средни предприятия.  

Израел 

 Обявен е спасителен икономически пакет в размер на 80 млрд. шекела (22 млрд. щ. д.), 

което съставлява 6% от БВП на страната. Пакетът обхваща следното разпределение: 10 

млрд. шекела (2.8 млрд. щ. д.) за здравната система, 30 млрд. шекела (8.4 млрд. щ. д.) за 

социално подпомагане и безработицата, 32 млрд. шекела (9 млрд. щ. д.) в помощ на 

малкия и среден бизнес и 8 млрд. шекела (2.2 млрд. щ. д.) за икономически стимули. 

 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД) 

Азербайджан 

 За намаляване на негативното въздействие на пандемията беше допълнително 
пренасочена сумата от 1 млрд. маната (около 500 млн.евро). 

 

 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Канада 

 Правителството предлага да се отпуснат допълнителни средства в размер на 71 млрд. кан. 
д., по т. нар. „разширена програма в подкрепа на доходите“, предвиждаща увеличаване на 
размера на субсидиите за изплащане на месечни възнаграждения на служители. 
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 За  подкрепа на фермерите и селското стопанство е открита кредитна линия в размер на 5 
млрд. кан. д., както и възможност за отлагане на плащанията по кредити. 

 Спешният пакет от мерки ще започне да се изпълнява в началото на м. април т.  

 305 млн. кан. д. се предвижда да се заделят за новооснования Фонд за подпомагане на 
представителите на коренното население в рамките на кризисния период. 

 Правителството на провинция Албърта обяви финансов пакет в размер на 572 млн. кан. д., 
предназначен за онези, които са под карантина и с наложена самоизолация. Провинциите 
Саскачуан, Манитоба и Нова Скоша представиха подобни финансови мерки, включително 
за подкрепа на малкия и среден бизнес. 

САЩ 

 Конгресът прие законодателен пакет за стимулиране на икономиката на стойност 2,2 
трилиона долара. Законът е най-големият пакет за извънредни мерки в историята на САЩ. 
Осигурява мащабна финансова подкрепа за малкия и среден бизнес и безработните в  
резултат на икономическия срив, предизвикан от пандемията с коронавирус. 

 Президентът  е издал нареждане за прилагане на закона за производство по време на 
военно положение, на основание на който фирмата „Деженеръл Моторс“ започва да 
произвежда респиратори в помощ на населението. 
 

2. Мерки в подкрепа на бизнеса ( общо и по-специално малък и среден, др.)  

 

 ЕВРОПА 

Албания 

 Промени в държавния бюджет в размер на  11 млрд. леки като инструмент за гаранции за 
компании, намиращи се в невъзможност да изплатят заплатите на работниците си през 
месеците на изолация.  

 Финансова помощ за самонаети лица или за икономически субекти с годишен оборот за 
2019 г. до 14 мил. леки. Отпусканата от държавата помощ е равностойна на минималната 
заплата за страната, т.е. 26 000  леки на месец.  

 Изместване на сроковете за втората половина на 2020 г. на плащането на данък печалба за 
бизнеса с годишен оборот от 2 до 14 мил. леки. Срокът са представяне на годишното 
счетоводство на фирмите е преместен на 1 юни т. г.  

 Разпределение на  1.57 млрд. леки за 60 440 лица заети в малкия и среден бизнес.  

 Помощ за 123 хил. семейства в нужда, от които 70 хил. социално слаби, както и 
безработните за следващите 3 месеца. Всички регистрирали се за социални помощи през 
периода на обявеното бедствено положение, ще ги получават в двоен размер. 
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Белгия 

 По отношение на плащането на осигурителни вноски, дължими за първото и второто 
тримесечие на 2020 г., ще бъде приета мярка, позволяваща прибягване до условията на 
доброволни плащания. 

 Възможност да се разсрочат плащанията, свързани с ДДС, и да се ползва освобождаване от 
обичайните санкции, при условие, че се докажат трудности в изплащането в резултат на 
пандемията.  

 Ще бъде възможно да се разсрочат плащанията, свързани с предварително удържане на 
професионален данък, и да се ползва освобождаване от обичайните санкции при същите 
условия.  

 При положение, че се докаже, че данъкоплатецът има трудности за плащане, свързани с  
пандемията, възможено е да се поиска отлагане на плащането на данъците за физическите 
лица и за предприятията.    

 Ако през годината самоосигуряващото се лице счита, че доходът му е по-нисък от този, 
който е послужил като основа за изчисляване на осигурителната му вноската, той може да 
поиска да плати по – ниски осигурителни вноски. За осигурителните вноски за първите две 
тримесечия на 2020 г. ще бъде разрешено отлагане на плащането с една година без лихва, 
както и освобождаване от плащане на осигурителни вноски. Отново се изисква да се 
докаже, че трудностите са свързани с последствията от пандемията. 

 При същото условие самоосигуряващото се лице, ще може да се възползва от правото на 
„мост“ въз основа на принудително прекратяване на дейността, щом това прекратяване 
продължава повече от седмица. Размерът на финансовата помощ е 1 266 евро на месец 
при лица, които не са семейно зависими, и 1,582   евро на месец при издръжка на 
семейство.  

 

Германия 

 Гласуваният пакет мерки  в размер на 750 млрд. евро и насочени към подкрепа на бизнеса 
обхваща следните конкретни области:  

 Безвъзмездни финансови средства в размер на  50 млрд. евро; 
 Финансови облекчения за работодатели; 
 Кредитите; 
 Данъчни облекчения; 
  Създава се Икономически стабилизационен фонд за помощ на големи предприятия 

и концерни в размер на 600 млрд. евро. 

Грузия 

 Тбилиската община ще опрости целите наеми за 2020 г. на собствениците на кафенета и 
барове.  

 

Дания 

 За справяне с икономическите последствия от кризата датското правителство е 
резреботило общо 13 помощни финансови пакета на стойност 286,5 млрд. д. крони (13% от 
БНП на Дания), под формата на: 
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 Временна компенсация на стойност 10 млрд. д. крони за самостоятелно наетите и 
лицата на свободна практика (фрийлансъри) при документирани минимум 30% 
приходни загуби и максимум брой служители 10. Компенсацията е насочена към 
собственици на фирми, които притежават минимум 25% от бизнеса и предвижда 
държавно покритие на 75% от загубите (макс. 23 000 д. крони месечно или двойно 
повече, в случай че във фирмата работи и семейния партньор на собственика). 
Времеви период – 09 март – 09 юни т. г.; 

 Временна компенсации за фиксираните разходи на фирмите – 40 млрд. д. крони. 
При документирани приходни загуби от минимум 40%, държавата отпуска 
компенсация между 25% и 80% от фиксираните разходи. Ако дадена фирма е 
обхваната от забрана за работа, покритите фиксирани разходи могат да достигнат 
100%; 

 За компенсация на изплатените болнични на работодателите от първия ден на 
болничен за служителите или поставянето им под карантина се предвиждат 1,7 
млрд. д. крони; 

 Компенсацията за организаторите на големи събития отпаднали през м.март т.г. е в 
размер на 0,1 млрд. д. крони; 

 Допълнителна финансова помощ от 0,1 млрд. д. крони за лицата, временно 
освободени от работа поради намалена заетост. 

Испания 

 На 23 март т.г. е взето правителствено решение да бъде осигурена държавна гаранция за 
кредитите на стойност от 100 млрд. евро в помощ на малки и средни предприятия и 
самостоятелно заети лица ще бъде предоставена за нуждите на фирмите, за да се 
предотврати затварянето им поради липса на ликвидност. Одобрени са  условията за 
първия транш на тази кредитна линия на стойност от 20 млрд. евро. Гаранцията има 
ретроактивен характер за операциите, одобрени от 18 март нататък, гарантирайки всички 
нови банкови заеми, вкл. на тези, които са били активни. Тези заеми ще послужат за 
изплащане на заплати, фактури и други изискващи ликвидност операции, както и 
изплащането на финансови задължения. Половината от 20 млрд. евро ще бъде запазена за 
малки и средни предприятия и самостоятелно наети лица.  
Държавната гаранция покрива 80% от нов заем и удължаването на предишен. В случаите 
на по-големите фирми, гаранцията покрива 70% от нов заем и 60% от удължен такъв. 
Максималният срок на гаранцията е пет години. 

 Министерството на труда и социалната икономика разглежда мерки за справяне с 
очертаващия се недостиг на сезонни работници в областта на селското стопанско, 
включително чрез предоставянето на финансова помощ на автономните области за 
наемането на 150 000 – 200 000 селскостопански работници. 
 

Кипър 

 Правителството прие два нови закона, свързани с допълнителни икономически и 
финансови мерки, които се въвеждат с цел намаляване на социалните и икономически 
последици. 

 Първият закон въвежда преустановяване на вноските и начисляването на лихви по заеми 
на малкия и среден бизнес, физическите лица и самостоятелно заетите лица към 
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кипърските финансови институции (банки, застрахователни компании, компании за 
управление на заеми и др.) за период от девет месеца до края на т.г.  

 Вторият закон предвижда отпускането на държавни гаранции на обща стойност до 2 млрд. 
евро, с цел: 

 отпускане на нови заеми с ниска лихва в размер на 1, 75 млрд. евро на бизнеса и 
самонаетите лица за справяне с актуалните финансови трудности. Държавни 
гаранции ще покрият 70% от загубите, които могат да възникнат от отпускането на 
ниско-лихвените кредити, а банките ще покрият останалите 30% независимо от това 
дали заемът е обезпечен или не. Заемите ще бъдат със срок от 3 месеца до 6 
години; 

 частична субсидия на стойност 250 милиона евро за покриване на натрупани лихви 
от физически лица, самостоятелно заети лица и компании. 
 

Нидерландия 

 Предприемач, който очаква загуба на оборот (най-малко 20%), може да кандидатства в 
Министерството на социалните въпроси и заетостта за вноска за заплата за период от три 
месеца (максимум 90% от сметката за заплати, в зависимост от загубата на оборот). 
Министерството ще предостави аванс от 80% от исканата вноска. Това позволява на 
компаниите да продължат да плащат на персонала си. Условието е, че никой не може да 
бъде съкратен по икономически причини по време на периода на субсидиране.  

 Кабинетът въвежда временна договореност в подкрепа на независимите предприемачи, 
включително самостоятелно заети лица, така че те да могат да продължат бизнеса си. 
Схемата се прилага от общините. Самонаетите лица могат да получават допълнителна 
помощ за доходи за издръжка за период от три месеца чрез ускорена процедура. Това 
допълва дохода до социалния минимум. Подкрепата по тази временна схема е възможна и 
под формата на заем за оборотен капитал при намалена лихва. 

 Засегнатите предприемачи могат да кандидатстват за отсрочка на данъка, след което 
данъчните органи незабавно ще спрат събирането. Това се отнася за данъците върху 
дохода, корпоративния, заплатите, оборота и ДДС. Всякакви неустойки за забава на  
плащане не трябва да се плащат. Не е необходимо незабавно да се изпращат 
доказателства, за което предприемачът получава повече време да ги подготви. Лихвата за 
възстановяване, която обикновено започва след изтичане на срока за плащане, временно 
се намалява от 4% на почти 0%. Това се отнася за всички данъчни задължения. Ставката на 
данъчната лихва също временно отива на почти 0%. Това намаление ще се прилага за 
всички данъци, подлежащи на облагане с лихви.  

 Фирмите, които имат проблеми с получаването на банкови заеми и банкови гаранции, 
могат да използват схемата за гарантиране на бизнес финансиране (GO). Правителството 
предлага да увеличи тавана на гаранцията на правителството от 400 милиона евро на 1,5 
милиарда евро. Със схемата GO, Министерството на икономическите въпроси и климата 
помага както на МСП, така и на големи компании с 50% гаранция за банкови заеми и 
банкови гаранции (минимум 1,5 милиона - максимум 50 мил. евро на компания). 
Максимумът за една компания временно се увеличава до 150 мил. евро. Кабинетът се 
ангажира да осигури изцяло гаранционните средства. 

 Доставчикът на микрокредитиране Qredits финансира и обучава голяма група малки и 
начинаещи предприемачи, на които често им е трудно да получат финансиране чрез 
банките. Qredits отваря временна кризисна мярка - за малките предприемачи, засегнати от 
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коронавируса, се предлага изплащане на шест месеца и лихвата през този период 
автоматично се намалява до 2%. Кабинетът подкрепя Qredits за тази мярка с максимум 6 
милиона евро. 

 Нидерландия въвежда тримесечно забавяне за плащания на данъци за заплати, доходи и 
корпоративен данък, включително ДДС. Закъснелите плащания ще бъдат олихвявани с 
намален данък от 0,01 процента. Правителството предоставя и подкрепа за предприятията, 
които предвиждат намаление на приходите с 20 процента при 90 процента от разходите за 
заплати. Преидвидено е също така плащане на компенсация в размер на 4000 евро за 
предприятия, които са били принудени да затворят временно. Предвидено е и 
разширяване на държавните гаранции за заеми за малки и средни предприятия. 

 Нова временна мярка Temporary Emergency Bridging Measure for Sustained Employment 
(NOW,Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) ще предостави финансова помощ за 
работодателите, за да помогне за изплащането на възнагражденията на служителите им.  

 Схемата за кредитна гаранция за МСП (BMKB) ще бъде разширена за подпомагане на МСП, 
засегнати от последствията от пандемията, със сигурни банкови гаранции и мостово 
финансиране. Разширената схема се нарича BMKB-C. 

 Самостоятелно заетите специалисти ще могат да кандидатстват за допълнително, 
временно обезщетение за самостоятелно заети специалисти (Tozo), за да преодолеят 
загубата на доходи от 1 март т. г. в общината, в която живеят. 
 

Ирландия  

 Предоставяне на 200 мил. евро за отпускане на оборотен капитал на засегнатите фирми 
под формата на заеми в размер от 25 000 до 1,5 млн. евро на преференциална намалена 
лихва от 4%. 

  Пакет от 200 млн. евро финансиране за преструктуриране на засегнатите от пандемията 
бизнеси. 

  Увеличава се размерът на заемно финансиране от 25 000 евро на 50 000 евро капитал за 
микро предприятия – до 9 човека.  Заемите са освободени от лихва за период от 6 месеца.  
Лихвеният процент по заемите варира от 6,8% до 7,8%. 

 Чрез Програмата за гарантиране на кредитите се предоставят заеми от 10 000 до 1 млн. 
евро с погасителен период в рамките на 7 години, предназначени за малки и средни 
предприятия. 

  С цел запазване на работни места - субсидия от 70% от месечното възнаграждение на 
служителите на всички засегнати от пандемията фирми или максимум 450 евро на седмица 
на човек. 
 

Румъния 

 Малките и средните предприятия, които са спрели изцяло или частично дейността си и 
имат сертификат за извънредна ситуация, издаден от Министерството на икономиката, ще 
могат да се възползват от отлагане на плащането на комуналните услуги и наема за 
седалището на фирмата и допълнителните офиси. 

 Малките и средни предприятия ще могат да се позоват на клаузата за форс мажор по 
действащи договори само след опит за предоговаряне и адаптиране на договорните 
клаузи, като се вземат предвид извънредните условия, произтичащи от извънредното 
положение. 
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 Въвеждат се допълнителни регламенти относно force majeure и договорните отношения. 

 Малките и средни предприятия няма да дължат наказателни плащания по договорите с 
публичните власти за периода на извънредното положение. 
 

Словения 

 В случаите, когато работодателят не може да осигури работа на поне 30% от персонала и 
има спад на приходите за първата половина на 2020 г., спрямо 2019 г. от поне 20%, има 
право на компенсации от държавата за работниците и служителите, които е изпратил в 
принудителен неплатен отпуск в размер на 80% от основната им заплата. Тази сума не 
може да е по-ниска от минималната и по-висока от средната заплата.  

 Не се изплащат вноските на авансовото плащане на корпоративния данък и вноската на 
авансовото предварително плащане на данък върху дохода. Едноличните търговци са 
освободени от плащане на данъка от дейността. 

Финландия  

 Правителството внесе предложение за допълнителен бюджет за 2020 г., което включва 
увеличение в размер на приблизително 398 мил. евро. 

 Размерът на пакета за подкрепа на компаниите и бизнеса е 15 млрд. евро. Мерките са 
свързани основно с набирането на разрешения за отпускане на заеми и гаранции. Целта е 
да се помогне на предприятията да оцелеят през кризата и да се запазят работните места. 
Мерките включват временно засилване сигурността на доходите на безработни лица на 
свободна практика и самостоятелно заетите собственици на бизнес и облекчаване 
задълженията на работодателите. Около 2/3 от средствата ще бъдат насочени към МСП 
през държавната експортна кредитна агенция Finnvera, а останалите ще са в подкрепа на 
пазара на труда. Очаква се пакетът от мерки да увеличи значително и без това високия 
държавен дълг на Финландия. 

 Капацитетът на фонда Finnvera за да отговори на нарастващото търсене на финансиране ще 
бъде увеличен от сегашните 4,2 млрд. евро на 12 млрд. евро. Целта е Finnvera да гарантира 
банковите заеми на компаниите. 

 Предвиждат се 150 мил. евро за дейностите по изследвания, развитие и иновации на 
публичната агенция за финансиране на научните изследвания във Финландия Business 
Finland (ръководена от финландското Министерство на заетостта и икономиката). 

 Предлага се увеличение на бюджета за подпомагане на проекти за развитие на бизнеса в 
размер на 50 мил. евро, което да се използва при МСП в секторите на услугите, 
включително и в други сектори, когато е необходимо. 

 Оперативните разходи на Центровете за икономическо развитие, транспорт и околна среда 
да бъдат увеличени с 0,5 мил. евро, за да се приложи националният оперативен модел за 
предприемачи, изправени пред финансови и платежни затруднения, и да се укрепи 
услугата за финансова помощ, под название Talouapu. 
 

Чехия 

 В случай на постъпване под карантина от служителите, държавата поема 60% от тяхната 
заплата, подобно на случаите на ползване на болнични.   
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 В случай, че работодателят трябва да затвори предприятието си поради нареждане на 
правителството, служителите получават 100% от своите заплати, като държавата дели 
разходите с работодателя в съотношение 80/20 (80% плаща държавата). 

 В случай на ситуация за работодателя, при която значителна част от служителите следва да 
постъпят под карантина или трябва да се грижат за дете, чието училище е под карантина 
(поне 30% от служителите), въпросните служители получават 100% от своите заплати. 
Разходите се делят между държавата и работодателя в съотношение 80/20. 

 При наличие на ограничение на достъп до суровини, материали, изделия или услуги пряко 
свързани с дейността на компания, служителите получават 80% от заплатата си. Разходът се 
дели между държавата и работодателя в съотношение 50/50. 

 При намалено търсене на изделия, продукти и услуги на определена компания, 
служителите получават 60% от заплатите си. Разходът се дели между държавата и 
работодателя в съотношение 50/50. 

 Специално за подпомагане на малкия и средния бизнес: 
 Програма COVID II влиза в сила от 30 март 2020 г. По нея е предвиден ресурс от 5 

млрд. крони. В този случай, безлихвените заеми започват от 10 000 крони (около 
370 евро) до максимум 15 мил. крони (около 555 000 евро). При тази програма 
кредитите се отпускат от търговските банки и се гарантират от държавата 
посредством Чешко - Моравската банка за развитие и гаранции.  По този начин 
бизнесът, чрез левъридж ефект, ще получи ресурс до 30 млрд. крони (около 1,11 
млрд. евро); 

 Отпускане на безлихвен кредит по програмата COVID I, при който се позволява 
отлагане на плащанията за срок от една година.  Министерство на промишлеността 
е отделило 5 милиарда крони (около 185 милиона евро) за изпълнението на тази 
програма;  

 Финансова помощ за самонаетите и едноличните търговци. Държавата ще заплаща 
по 424 крони (около 16 евро) за всеки ден, в който член на семейството е бил под 
карантина. Инструментът е подобен на помощта при болнични за служителите; 

 Отмяна на таксите за изпращане на информация към компетентните ведомства по 
електронен път (форма на официална електронна комуникация, за която досега се 
плащаха такси); 

 Технологичната програма Czech Rise Up е насочена към подкрепата на 
изработването на медицинско оборудване и материали и развитието и 
внедряването на нови технологии за борба с разпространението на коронавируса; 

 Банкови продукти на Чешката експортна банка – предекспортно финансиране, 
кредити, откупуване на задължения или гаранционни продукти с цел нарастване на 
ликвидността. Съвместно с EGAP (Националната застрахователна компания за 
експортно застраховане) се предлагат услуги на чешките фирми. 

Швейцария 

 Икономическият пакет възлиза на общо 42 млрд. шв. фр. и  е насочен предимно в подкрепа 
на МСП, но и към други засегнати групи, с  цел да се запазят работните места, да 
гарантират заплатите и да подкрепят заетите лица на свободна практика.  
Предлагат се и мерки и в областта на културата и спорта, като целта е да се избегнат 
фалити и да се поемат тежките финансови последици.  
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 Приета е програма на стойност 20 млрд. шв. фр., с основна цел подпомагане на  
компаниите да преодолеят проблемите си с ликвидността и след отпадане на 
ограничителните мерки да успеят плавно да се върнат към нормално си функциониране. 

 Кредитите ще бъдат изплащани бързо и по облекчена административна процедура. Срокът 
на заемите е от 5 до 7 години.  

 Засегнатите предприятия могат да разчитат на кредит в размер до 10 % от годишния си 
оборот, до максимум 20 млн. шв. фр. Компаниите трябва да докажат, че причината за 
необходимостта от кредит е именно пандемията. 

 Кредити до 500 хил. шв. фр. трябва да се изплащат бързо при 100 % гаранции от държавата 
и 0 % лихва. 

 Кредити над 500 хил. шв. фр. ще бъдат гарантирани от държавата до 85 % от размера им, а 
останалите 15 % - от банката. При тях ще са необходими по щателни проверки и 
административен ресурс. Лихвата е 0,5 %. Важно е да се отбележи, че компаниите с оборот 
над 500 мил. шв. фр. няма могат да се възползват от тази програма. 

 Собствениците на малки компании имат право на  сума до 3320 шв. фр. на месец. Дава се 
възможност и на независимите предприемачи (еднолични търговци) да получат помощ за 
загубата на приходи в този период. Условие за тази, както и останалите помощи е бизнеса 
да е вече установен в Швейцария и да е засегнат от мерките за ограничаване на 
пандемията. 

 В случай на техническа безработица, фирмите могат да изискат обезщетения за заплатите 
на служителите по специална процедура от юридическия отдел на кантоналната служба по 
заетостта.  

Швеция 

 Шведското правителство представи на 25 март т.г. кризисен пакет за малките и средни 
предприятия, за да се смекчи икономическото въздействие върху тях. Предложенията се 
основават на споразумение между Социалдемократическа партия, Центристката партия, 
Либералната партия и Зелената партия и включва няколко предложения. 

 Предлага се правителството да гарантира заемите, за да се улесни достъпа на компаниите 
до финансиране. Това означава правителство да гарантира 70% от новите заеми, които 
банките предоставят на компании, които изпитват финансови затруднения поради 
пандемията, но иначе са стабилни. Гаранцията ще бъде издадена на банки, които от своя 
страна ще предоставят гарантирани заеми на компаниите. 

 Шведската национална служба по дълга (The Swedish National Debt Office) ще администрира 
гаранцията и ще предлага на всяка компания да бъде разрешено да заема до 75 млн. шв. 
крони. Банките ще плащат гаранционна такса на Шведската национална служба по дълга за 
издадени гаранции. Таксата ще бъде определена въз основа на действителния риск на 
кредитополучателя, който се определя от кредитната институция. 

 Оценката на риска ще се извърши в съответствие с процеса на оценка на кредитната 
институция. 

 Предприятията могат да кандидатстват за заем с държавна кредитна гаранция, като се 
свържат с банка. 

 За самоосигуряващи се лица се изисква застраховка загуба на доходи - APG (Assurance perte 
de gain / Lohnausfallversicheriung) от компетентната AVS/AHV каса за тях самите. Отделно, за 
техните работници се изисква застраховка  RHT / Kurzarbeit.  
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 Предлага се временно намаление на осигурителните вноски на работодателите за периода 
от 1 март до 30 юни 2020 г., така че да се плаща само вноска за пенсия. Временното 
намаление да се прилага за до 30 служители и за тази част от заплатата на служителя, която 
не надвишава 25 000 шв. крони на месец. Това включва данъчни облекчения до 5 300 шв. 
крони на служител за месец. За да се осигури равностойно облекчение на едноличните 
търговци, се предлага и намаление на индивидуалните вноски. Тази мярка се оценява на 33 
млрд. шв. крони. 

 Правителството предлага мярка целяща намаляване на разходите по наемите за компании 
със значителни затруднения в резултат на пандемията в сектори като: магазини продаващи 
трайни потребителски стоки, хотели, ресторанти и др. С тази мярка се цели подкрепа на 
търговските дружества и наемодателите, като ги призовава да намалят наемите за 
ползваните помещения и в замяна предлага да им изплати до 50 % от намалението на 
наема. По този начин наемателите ще плащат по нисък наем, а наемодателите ще получат 
стимули от правителството. Тази мярка ще се прилага от 1 април до 30 юни 2020 г. За това са 
отпуснати 5 млрд. шв. крони. 

 Предложена е и нова система за съкратено работно време, като служителите получават 90 
процента от основното си възнаграждение. Държавата ще покрие голяма част от разходите, 
което означава, че работодателите ще могат да намалят разходите си за заплати 
наполовина. Тази система ще влезе в сила през м.април т.г., но ще бъде приложена със 
задна дата от 16 март. И работодателят, и служителят трябва да са съгласни, за да може 
тази опция да бъде задействана.   

 Държавата ще поеме всички разходи, свързани с отпуск по болест на служителите през 
април и май. Обикновено разходите за отпуск по болест се разделят между държавата и 
работодателя. Работодателите ще могат да отложат осигурителните вноски, 
предварителния данък върху заплатите и данъка върху добавената стойност, отчитани 
месечно или тримесечно за 3-12 месеца. Тази възможност ще бъде активирана със задна 
дата, от 1 януари, което означава, че фирмите ще могат да получат обратно вече платени 
данъци. Това е да се помогне на предприятията да поддържат по-добра ликвидност. 

 Общините и регионите ще бъдат компенсирани за извънредни разходи, свързани с 
пандемията. Те могат да включват допълнителни разходи като материали, разходи за 
персонал, лабораторни анализи, тестове и проследяване на заболявания (в Швеция 
здравеопазването е на общинска издръжка). 

 Засегнатите държавни агенции ще получат допълнително финансиране за покриване на 
разходите, свързани с пандемията. 

 Националният съвет по здравеопазване и благосъстояние на Швеция ще получи 
разрешение за тройно увеличение на възможните разходи (от 100 на 300 млн. шв. крони)  
(от 9.2 на 27.6 млн. евро) за закупуване на защитно оборудване и тестове за коронавирус. 

 

 АВСТРАЛИЯ И НОВА ЗЕНЛАНДИЯ 

Австралия 

 Много производства са реорганизирани за производство на необходимите за справяне с 

кризата материали – спирт, защитни средства и др. Стимулите са за предотвратяване на 
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съкращенията на работна ръка от предприятия, които са пострадали от кризата. Въпросните 

предприятия ще получават субсидия за заплати в размер на 1500 AUD. на всеки две 

седмици за всеки свой служител. 

 АЗИЯ 

Виетнам 

 По разпореждане на министър-председателя на Виетнам ускорява се работата по важни 
национални инфраструктурни проекти, с цел създаване на пряка и допълнителна заетост на 
строителните фирми в страната.  

Индия 

 Сроковете и изискванията към индийските фирми и данъкоплатците за подаване на 
годишните декларации и документи се удължават до 30 юни 2020 г. 

Япония 

 Правителството подготвя пакет от мерки в подкрепа на икономиката, който да бъде 
конкретизиран през м.април 2020 г. и да включва директни плащания, в т.ч. на 
домакинства, чиито доходи са намалели вследствие на епидемията от коронавирус, както и 
данъчни облекчения, в т.ч. въвеждане на едногодишен гратисен период за плащане на 
корпоративен данък от малки и средни фирми, засегнати от разпространението на 
коронавируса, облекчения при изплащане на ипотеки и др.  

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Алжир 

 Отпускането на заеми за проекти в сферата на цифровизацията;  

 Противно на мерките в други страни, ускорява се събиране на данъци, мита и такси, както и 
на кредити, предоставени от обществените банки;  

 Приоритет са инвестициите в селскостопанския сектор; оценка на актуалната ситуация на 
световните пазари на петрол и нейното въздействие вследствие спада на цените; отлагане 
на инвестиционни проекти, което да доведе до спестяване на един  милиард щатски 
долара. 

 Банка Crédit populaire d'Algérie, в сътрудничество със Световната банка, подписа 
споразумение с Инвестиционния фонд за гарантиране на инвестициите за подкрепа на 
механизма за кредитиране на около 100 000 малки и средни предприятия (МСП) и 
микропредприятия, които са били лишени от банково финансиране. 
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Тунис  

 Правителствено решение за налагане на фискални забрани, които позволяват отлагане на 
банковите задължения на фирмите. В подкрепа на малките търговци, е възобновена 
ежедневната работа на работещите в сферата на търговия на едро с хранителни стоки и 
селскостопански изделия, с оглед подпомагане на бранша и осигуряване на 
безпрепятствено снабдяване на магазините.  

РЮА 

 Департаментът на търговията, индустрията и конкуренцията ще задели 3 млрд.ранда за 
финансиране на индустрията, гарантиране на непрекъснатите хранителни доставки, 
производството, енергоподаването и подпомагане на бизнеси, собственост на 
южноафрикански физически и юридически лица, чиято дейност е възпрепятствана от 
наложените мерки.  

 Департаментът на малките и средни предприятия обяви пакет от мерки, в който основното 
изискване за отпускане на финансова помощ на малки бизнеси е да бъдат 100% 
южноафриканска собственост, а работниците да са най-малко 70 % южноафриканци. 

Кувейт 

 Министерският съвет одобри допълнителен пакет мерки за облекчаване финансовото 
състояние на икономиката за подпомагане на малкия и средния бизнес и дотирането на 
стоки и услуги. Предвидени са облекчения и отлагане на вноските с 6 месеца по взетите от 
предприятията от малкия и среден бизнес кредити, както и изплащането на вноските за 
обществено осигуряване на заетите. 

Ливан 

 Очаква се липсата на инициативи за подкрепа на частния сектор да засегне в най-висока 
степен сферата на услугите, която формира около 11% от БВП за 2019 г. 

Саудитска Арабия 

 Правителството подготви спешни инициативи в подкрепа на частния сектор, особено за 
малките и средните предприятия и най-засегнатите икономически дейности. Пакетът от 
финансови стимули за тези инициативи е в размер на 70 милиарда саудитски реала /около 
17 млрд. евро/, който се състои в освобождаване и отлагане на някои държавни такси за 
осигуряване на ликвидност на частния сектор.  

 Валутната администрация обяви пакет от 50 милиарда реала/12 млрд. евро/ за подкрепа на 
банковия сектор, финансовите институции и МСП. 
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 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД) 

Казахстан 

 Увеличава се максималния размер на финансиране на бизнеса по държавните програми 
“Пътна карта за бизнеса 2025” и “Икономика на обикновените вещи”, като се увеличава 
съответно и общия обем на кредитиране по тези програми от 400 млрд. тенге на 1 трлн. 
тенге. За средния бизнес (по тези програми), максималната сума, която ще се отпуска, 
нараства на 1 млрд. тенге, при което намалява обемът на предоставяне на гаранции по 
кредитите - става в размер на 50 % от стойността им. За малкия и микро бизнес сумата на 
кредита се увеличава до 360 млн. тенге, с предоставяне на гаранции до 85 % от стойността 
му. Механизмът за предоставяне на гаранциите ще бъде опростен. Лихвите се унифицират 
на 6 %. Приоритет ще се отдава на националните производители за намаляване на 
зависимостта от внос и за осигуряване на продоволствената сигурност. 

 От  бюджета се предоставят 70 млрд. тенге (около 143 млн. евро) за финансова подкрепа на 
фермерите, чрез отпускане на кредити с лихва 5 % посредством АО „Аграрна кредитна 
корпорация“(държавна компания, финансираща проекти в сферата на селското стопанство). 
Мярката е насочена приоритетно към малките и средни стопанства. За селскостопанските 
производители се предвижда намаляване на цените на дизела с 15 % от пазарните цени. По 
тази цел се предвижда отпускане на 390 хил. тона дизелово гориво по преференциални 
цени. 

 Отпуснати са 9,8 млрд. тенге за обезвъзмездяване на понесени разходи от 
експортноориентирани компании в следните направления: реклама на стоки в чужбина; 
участие в изложения в чужбина; издаване на каталози за разпространение в чужбина; 
поддържане на представителства, търговски площадки и складове в чужбина; регистриране 
на брендове в чужбина; сертифициране на стоки в чужбина; разходи, свързани с доставка 
на стоки по индустриално-иновационна дейност. Следва да се възстановяват суми, при 
документално потвърдени разходи, в размер 40% за субектите на крупния бизнес, 50%-за 
субектите на средния бизнес и 60% - за субектите на малкия бизнес. 

 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Канада 

 Канадските власти предвиждат за компаниите, които отговарят на определени условия, 
покриване на заплатите на служителите им в размер на 75% или до 847 кан. д. седмично. 
Целта на предложените субсидии (влизат в сила със задна дата от 15 март т. г.) е оказване 
на помощ с цел запазване на максимално голям брой работни места. Ще могат да се 
възползват всички части компании и фирми независимо от мащаба им (не само МСП, както 
бе предложено в началото), организации с нестопанска цел и такива, занимаващи се с 
благотворителна дейност.  Бенефициентите следва да имат намаление на приходите с 30% 
заради кризата (в сравнение с отчетените приходи за същия месец на 2019 г.). Броят на 
служителите, които една компания има, няма да определи дали ще получи подкрепа или 
не. Ще бъдат налагани строги санкции, ако компаниите се опитат да злоупотребят с 
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програмата за субсидии. Работодателите не са задължени да покриват останалите 25 % от 
заплатите на заетите.   

 Федералното правителство обяви план за увеличаване на вътрешното производство на 
съществени стоки, предназначени за борба с пандемията, като лични предпазни средства и 
апарати за обдишване на пациенти. Инициативата предвижда:  

 подпомагане на съществуващите производители в сектора за увеличаване на обема 
на тяхното производство; 

 подкрепа за производители, които искат да реорганизират предприятията си за 
производство на съответните продукти. 
 

3. Фискални мерки (финансови институции, банков, застрахователен сектор, 

кредитиране, др.)  

 

 ЕВРОПА 

Албания 

 Надзорният съвет на централна банка на Албания  одобри междинен доклад за паричната 
политика и реши: 

 Намалява основния лихвен процент от 1,0% на 0,5%; 
 Намалява лихвения процент за краткосрочните кредити от 1,9% на 0,9%; 
 Запазва се непроменен лихвеният процент по краткосрочните депозити на 0,1%. 

 Банката на Албания отложи с 3 месеца плащането на вноски по кредити за предприятия и 
домакинства, засегнати от кризата, като предостави на банковия сектор необходимата 
регулация за това. По нареждане на Банката се отлага заплащането на лихвите по кредитите 
до 31.05.2020 г. 

 Създават се механизми за защита на потребителите и контрол над спекулативното 
покачване на цените (червена телефонна линия за сигнали) – отнемане на лицензи и 
сериозни глоби. 

Белгия 

 Гъвкавост при изпълнение на федералните обществени поръчки. 

 В подкрепа на малките и средни предприятия, затворените предприятия и тези, които са в 
затруднено положение, за всички федерални обществени поръчки, за които се докаже, че 
забавянето или неизпълнението се дължи на пандемията, федералната държава няма да 
прилага санкции и се прилагат горепосочените отсрочки за плащания. Властите се 
ангажират да ускорят сроковете за плащания за тях на доставчиците на услуги. 

 Ще се възстановява ДДС за всички месечни декларации за месец февруари 2020 г., 
подадени до 3 април 2020 г. 

 Всички подаващи месечни декларации за ДДС (дори тези, които нямат право на месечно 
възстановяване на сумите и тези, които не се считат за „стартиращи“), ще могат да се 
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възползват при поискване от ускорено възстановяване на ДДС (най-късно до 30 април 2020 
г.).  

 Освобождават се от ДДС даренията на медицинско оборудване за болници. 

 Допълнителен период от два месеца автоматично ще бъде предоставен, в допълнение към 
нормалния срок, за плащането на данък върху доходите на физическите лица, 
корпоративен данък, данък върху юридическите лица, данък върху доходите на 
физическите лица нерезиденти. 

 Дава се възможност за отпускане на еднократна компенсация за специфични разходи на 
работодателя за извършване на дистанционна работа, наложена от мерките срещу 
разпространението на коронавируса; 

 Кризата във връзка с пандемията е приета за особено обстоятелство, което оправдава 
освобождаването от обезценяване на търговски дългове, удържани на компании, които 
закъсняват с плащането на тези дългове, когато това е пряк или непряк резултат от  
мерките, предприети от федералното правителство. 

 Белгийската банкова федерация насърчава потребителите на банкови услуги да ползват  
„online” и “mobile” банкиране в условията на санитарната криза. Водещите банки, като ING, 
BNP Paribas Fortis, KBC и Belfuis са изразили съгласие да предоставят на бизнеса удължено 
разсрочване в изплащането на техните кредити, както и облекчени процедури в 
получаването на нови кредити за поддържане жизнеспособността на фирмите. 

 Постигнато е споразумение между федералното правителство, Националната банка и 
финансовия сектор за държавна гаранция за банкови заеми за бизнеса.  

 Белгийският застрахователен сектор ще се стреми да смекчи отрицателното въздействие на 
кризата върху хората, домакинствата, самостоятелно заетите лица и предприятията. 

 Работниците, които са временно освободени и предприятията и са  принудени да затворят 
или чиято икономическа активност рязко спада, ще могат да се възползват от  
застрахователните мерки. Ще бъде въведена система за застраховане, свързана с 
неизплатеното салдо. 

Германия 

 Едновременно с пакета от мерки за бизнеса, правителството прие и корекция на 
федералния бюджет за 2020г., като за изпълнение на мерките и тяхното финансово 
обезпечаване ще се вземе кредит в размер на 156 млрд. евро. Този нов дълг надвишава с 
над 100 млрд. допустимото по конституция задлъжняване в бюджета. Федералното 
правителство обаче счита, че благодарение на стабилната финансова политика в 
последните години и предвид огромните предизвикателства, които следва да бъдат 
овладени във връзка с пандемията, взимането на нов дълг е оправдано и се вписва в 
„изключителнaта кризисна ситуация“, която допуска надвишаване на горната границата за 
държавни задължения, предвидени в конституцията на Германия. 

 Всички безналични плащания,  извършването на трансакции, тегленето на средства от 
банкомати са подсигурени и банките ще продължат да предоставят безпрепятствено всички 
нормални банкови услуги.  

 Като най-голямо предизвикателство пред банките в краткосрочен план се очертава 
управлението и прилагането на мерките, предвидени от правителството за подпомагане на 
икономиката: изплащане на незабавната финансова помощ/което ще става през 
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съответната обслужваща банка/ и раздаването на кредитите, което ще става от 
насърчителните банки на отделните провинции. 

Дания 

 Предвижда се държавна гаранция от: 
 60 млрд. д. крони за фирмите, на които им липсва ликвидност;  
 70% от банковите заеми на фирмите, които могат да документират 30% загуби в 

приходите, причинени от COVID-19; 
 1,54 млрд. д. крони за Туристическия гаранционен фонд; 
 1,5 млрд. д. крони финансова помощ за малките и средни експортни фирми;. 
 1 млрд. д. крони за скандинавските авиолинии SAS. 

 Предвижда се увеличение на студентските заеми с 1,56 млрд. крони. 

Естония 

 Пакетът от икономически мерки позволява отсрочване на данъчния дълг за 18 месеца, 
както и частично обезщетение за преки разходи за анулирани събития. 

 Плащането на ДДС се отлага до 1 май т.г. Наказанията за просрочени лихви по кредитите се 
отлагат с два месеца.  

 Земеделски компании могат да кандидатстват във Фондацията за развитие на селските 
райони за гаранции (до 50 мил. евро), бизнес заеми (до 100 мил. евро) или финансиране на 
поземлен капитал (до 50 мил. евро). 

 Фондация KredEx предвижда гаранция по заем в размер на 1 млрд. евро за вече отпуснати 
банкови заеми, за да се даде възможност за корекции в графика за погасяване. 

 Бизнес заемът, предлаган от Фондация KredEx, е в размер на 500 мил. евро, при следните 
условия: 

 Револвиращ бизнес заем на компания с цел преодоляване на проблемите с 
ликвидността, причинени от коронавируса, включително, когато е необходимо, 
изплащането на банкови заеми; 

 Максималната сума на заема е 5 милиона евро на компания; 
 Лихвеният процент е приблизително 4% годишно. 

 Инвестиционният заем на фондация KredEx е в размер на 50 милиона евро, при следните 
условия: 

 Заем за компания, с цел възползване от бизнес възможностите по време на 
епидемията от коронавируса, и други нови бизнес възможности; 

 Максималната сума на заема е 5 милиона евро на компания; 
 Лихвеният процент е приблизително 4% годишно. 

 Фондация KredEx предвижда гаранция по заем в размер на 1 милиард евро за вече 
отпуснати банкови заеми, за да се даде възможност за корекции в графика за погасяване, 
при следните условия: 

 Ако банката облекчи погасителния план на съществуващия банков кредит, който не 
е обезпечен от фондация KredEx, тогава фондацията ще обезпечи заема; 

 Максималната гарантирана сума е 5 милиона евро на компани; 
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 Ако е възможно, фиксираната гаранция ще бъде възстановена или гаранционната 
ставка ще бъде увеличена, за да покрие повече от 80% от гарантираното 
задължение. 

 Земеделски компании могат да кандидатстват във Фондацията за развитие на селските 
райони за гаранции (до 50 милиона евро), бизнес заеми (до 100 милиона евро) или 
финансиране на поземлен капитал (до 50 милиона евро). 

Испания 

 Предоставя се  възможността за отлагане плащането на данъци за период от 6 месеца, като 
първите три месеца са освободени от лихвен процент. Самостоятелно наетите лица, на 
които им се налага да спрат своята икономическа дейност и които отбележат спад в 
приходите със 75%, освободен от плащане на социално осигурителните си квоти, ще 
получат също парична помощ. Приет е мораториум върху плащанията на ипотеки за 
постоянно жилище за работещи и самонаети лица, които са в ситуация на трудова 
несигурност заради корона вируса.  

 Освобождаване на 100% от осигуровките за малките и средни предприятия, които ще 
запазят работните места и 75% за останалите, в зависимост на съхранените работни места.  

 Притежателите на пенсионни планове ще могат да възстановят своите спестявания в случай 
на фалит на съответния фонд или предприятие. 

 Испанската борса бележи исторически най-негативните си показатели през този месец и за 
тримесечието. За стабилизиранито на борсата не помогнаха нито мерките на централната 
банка, нито предприетите от правителството. 

Нидерлания 

 За земеделските и градинарските дружества ще бъде предоставена временна гаранция за 
оборотен капитал по схемата Гаранция за селскостопански кредити за МСП (BL). По този 
начин кабинетът гарантира кредитите на земеделските предприемачи. Кабинетът има за 
цел скоро да отвори временното разширяване на BL. 

 За земеделските предприемачи еквивалентът на BMKB е схемата за гарантиране на кредити 
за селското стопанство (BL).-да се прехвърли към друг раздел! 

Р Ирландия  

 Премахване на лихвата за закъсняло плащане на ДДС за м. януари и м. февруари. 

Румъния 

 До 30 юни 2020 г. се удължава срокът за плащането на данъците върху сгради, терени и 
превозни средства, като се запазва отстъпката от 10% при плащане на цялата сума до тази 
дата. 

 Удължава се срокът за предоставяне на облекчения от типа данъчна амнистия и 
преструктуриране за периода между 1 февруари 2020 г. – 31 юли 2020 г., при подаване на 
заявление до 30 октомври 2020 г. 
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 За периода на извънредното положение и още 30 дни след неговото прекратяване, няма да 
се начисляват лихви и наказателни плащания по дължимите данъчни задължения. Самите 
задължения не се анулират/опрощават, а само се отлагат. 

 За периода на извънредното положение и още 30 дни след неговото прекратяване, 
временно се прекратяват и няма да се инициират нови процедури за принудително 
събиране на дългове към бюджета.  В тази връзка няма да се издават нареждания за 
запориране на налични парични суми и следващи приходи и няма да се изземват налични 
стоки. Това не важи за суми по съдебни решения при престъпления. 

 Лица и фирми, които изплащат кредити, ще имат възможност в продължение на девет 
месеца (до 31.12.2020 г.) да отлагат и да не плащат дължимите вноски по кредитите. 
Неплатените вноски не се анулират и след изтичането на този гратисен период те ще са 
дължими с лихвите, които ще се капитализират. За целта физическите и юридическите лица 
ще трябва да подават молба като посочат за какъв период желаят отсрочка.  

 Не се удължава срокът за подаване на данъчните декларации, нито плащанията по тях за 
периода на извънредното положение. 

Словения 

 Словения прие извънреден закон, който изисква банките и клоновете на банките от 
държави-членки на ЕС в Словения, да разрешават мораториуми на дължимите плащания по 
всеки договор за заем за период от 12 месеца, при условие че тези плащания са дължими 
след обявяването на коронавирусната епидемия (12 март 2020). Компаниите, фермерите, 
сдруженията, кооперациите и институциите, както и самонаетите и потребителите ще могат 
да кандидатстват за мораториуми на заемите си в рамките на шест месеца след края на 
обявената епидемия. 

Унгария 

 Работодателите ще бъдат освободени от плащането на публични вноски за заплати през м. 
март, април, май и юни т.г. и ще трябва да плащат само вноски за здравни грижи с 
максимална сума 7 710 HUF на месец. 

 Задължените да платят вноската за развитие на туризма ще бъдат освободени между 1 март 
и 30 юни т.г. и няма да се налага да подават декларация. 

 Малките данъкоплатци (субекти на данъка KATA), работещи в превоза на пътници, ще бъдат  

Чехия 

 Чешката национална банка понижи основния лихвен процент с 0,5 пункта до 1,75%.  
Започна да изкупува на обявения от правителството търг, държавни ценни книжа, като по 
този начин успокои инвеститорите. 

 ЧНБ води преговори с търговските банки, препоръчвайки им да бъдат по - благосклонни 
към кредитополучателите.   
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Швейцария 

 На 23 март 2020 г. Финансовата комисия на Федералните камари (DélFin) одобри 
ангажимента за кредит от 20 милиарда шв. франка.  

 
Швеция  

 Централната банка на Швеция (Riskbank),обяви предлагането на кредитиране за нуждаещи 
се фирми. Кредитите ще са деноминирани в щатски долари, за да се избегне валутния риск 
от обезценяване на кроната. Общата сума, заделена от Riskbank за този тип кредитиране е 
60 милиарда долара. 

 Централната банка започва да изкупува и корпоративни и общински облигации в размер до 
300 милиарда крони (27.5 млрд. евро). 

 Централната банка - Riksbank, с решение от 13 март т.г. ще предостави заеми на бизнеса в 
размер до 500 милиарда крони (около 46 млрд. евро), като се очаква лихвения процент по 
кредитите да е 0%, т.е. безлихвено. Тази мярка цели да се защити капацитета на банките да 
продължат да предлагат кредити.  

 Държавният финансов надзор (Finansinspektionen) ще понижи задължителния капиталов 
буфер до нула, за да подпомогне и стимулира кредитното предлагане. 

 Държавната агенция за финансов контрол (Finansinspektionen) призова банките и 
компаниите на кредитния пазар да анулират дивидентите към акционерите. Експертите 
съветват банките да действат отговорно и да засилят своята устойчивост в тази критична 
ситуация. Банките SEB и Swedbank вече обявиха, че ще отложат годишните си събрания, а 
SEB обяви миналата седмица, че обмисля намален дивидент. 

 Няма въведени ограничения за вносителите/износителите на стоки и услуги, с изключение 
на медицинските продукти, за които е в сила забрана за износ. 

 Шведската агенция за експортно застраховане предупреди в свой анализ, че шведските 
фирми – износители са в тежко положение и имат нужда от финансова помощ. В тази 
връзка гаранциите на агенцията за банкови кредити за малките и средни компании ще се 
увеличат от 50 на 80%, а за големите износители до 75%. 

 Правителствата на Швеция и Дания ще осигурят на скандинавските авиолинии SAS 
държавни гаранции по 1,5 млрд. шв. крони всяко ( по около 138 млн. евро). 
Авиокомпанията ще може да получи банкови кредити, за да се спаси от фалит. Шведското 
правителство ще осигури още 3,5 млрд. шв. крони гаранции (около 920 млн. евро) за 
подпомагане на други местни авиокомпании, включително такива, предлагащи медицински 
авио превози. 

 Неочакван положителен ефект от кризата е намаляване на цената на електроенергията в 
Швеция. Това се дължи на понижаване на борсовите цени на въглища, петрол и газ поради 
намаляване на потреблението в Китай и други големи страни. 
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 АЗИЯ 

Виетнам 

 Виетнамската Централна банка предложи пакет от 1,16 млрд. щ.д., насочен към кредитните 
институции, с който да се покрият загубите от забавени плащания, да се стимулират нови 
кредитополучатели и да се съкрати административната процедура по отпускане на заемите. 

 Обявява се отлагане на плащането на данъци с 5 месеца (974 млн. щ.д. преки данъци и 129 
млн. щ.д. ДДС, общо 1.1 млрд. щ.д.). Централната банка  намали лихвата с 1%, а търговските 
банки намалиха с 50% таксите по трансфер на пари. 

Индия 

 Националната банка на Индия намали лихвеният процент по репо -сделките, с които се 
кредитират банките със 75 базисни пункта и съответно обратния репо- лихвен процент с 90 
базисни пункта, за да насърчи кредитирането в страната.  

 В опит да увеличи ликвидността  на банките, Reserve Bank of India предприема следните 
мерки: 

 намалява Cash Reserve Rates със 100 базисни пункта, което ще освободи 1.37 
трилиона инд. рупии. 

 продажба на дългосрочни репо инструменти с 3-годишен падеж, което ще 
освободи 1 трилион инд. Рупии. 

 размерът на средствата, които банките могат спешно да заемат от Централната 
банка (RBI) се увеличава от  2% на 3% от размера на  задължителните резерви на 
банките. Мярката е с незабавен ефект и срок до 30 юни 2020 г. и ще увеличи 
ликвидните средства в икономиката. 

 Премахване на таксите при теглене с дебитни карти от банкомати, както и на изискването за 
минимален баланс в банковите сметки за срок от три месеца. 

 Считано от  1 март т.г. е наложен тримесечен мораториум върху задълженията по кредитите 
(това не включва задължения по кредитни карти). 

 Намаляват се банковите такси при дигитални банкови транзакции за  финансовите 
търговски компании. 

Китай 

 Китайското правителство въвежда множество икономически мерки, сред които : 
увеличаване на фискалния дефицит като дял от БВП, издаване на специални съкровищни 
облигации и увеличаване на мащаба на специални облигации за местните власти.  

 Китайската централна банка намали (30.03.2020 г.) лихвения процент, който начислява по 
заеми на банки, с най-голям размер от 2015 г. до сега. Намален бе и  лихвения процент по 
седемдневните споразумения за обратно изкупуване до 2,2% от 2,4%, когато инжектира 50 
милиарда юана (7,1 милиарда долара) в банковата система. С това се цели поддържане на 
достатъчна ликвидност, за оказване на помощ за реалната икономика.  
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 Банките в няколко китайски града започнаха да намаляват изискванията за плащания към 
купувачите на жилища и да намаляват процентите по ипотечните кредити с цел да 
стимулират пазара на недвижимости и икономикатапри възстановяването от пандемията.  

 В Хонконг първата цялостна интернет банка започна да обслужва клиенти на 24.03.2020 г., 
предлагайки услуги, включително отваряне на сметки, онлайн парични преводи,  депозити в 
най-различни валути, срочни депозити, парични преводи в страната и заеми.  

Турция 

 Данъчни известия за приспадане на данък при източника, се отлагат за три месеца. 

 Удвоява се фондът за гарантиране на кредитите до 50 млрд. лири (от 25 млрд.), като ще се 
дава приоритет на малките и средни предприятия със затруднения да покриват дълговете 
си в резултат на проблеми с ликвидността, поради разпространението на заразата. 

 Централната банка намали основния лихвен процент със 100 базисни точки от 10,75 % на 
9,75 %. 

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Алжир 

 Министерството на финансите въведе мерки за ускорено митническо освобождаване на 
вносни хранителни продукти; Националният спестовен и осигурителен фонд (НСОФ) 
осигурява непрекъснатостта на публичното си банково обслужване на всички клонове; 
увеличение на разрешените парични нива за теглене, включително и на сумите, теглени от 
банкомати и др. 

Тунис  

 Централната банка намали основния лихвен процент с 0,5 и към момента той е 3,5 %. 
Намалени са лихвите по индивидуални кредити, с оглед подобряване на покупателната 
способност, направени са финансови инжекции в местните банки. 

РЮА 

 Департаментът по финансите е в процес на консултации с оглед предвиждане на специален 
пакет от данъчни облекчения в подкрепа на трудово заетите лица, които са в състояние на 
принудителен престой. Предвижда се в подкрепа на работодателите да се изплаща данъчна 
субсидия от 500 ранда (25 евро) за всеки работник през следващите четири месеца. 

Кувейт 

 Министерският съвет е приел решение за отпускане на 1 млрд. и 500 млн. евро на 
министерствата и агенциите, ангажирани в борбата с пандемията. Кувейтската банкова 
асоциация обяви 6-месечно отлагане на плащанията по кредитите на гражданите, като за 
периода на отлагането няма да се начисляват лихви и други такси. 
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 Емирът на Кувейт е възложил на Кувейтския фонд за развитие на науката да отпусне около 
30 млн. евро за развитие на научните изследвания за борбата с вируса и COVID-19, за 
обучение на лекари и медицински специалисти, за развитие на образователни програми и 
платформи в областта на дистанционното обучение. 

Ливан 

 Централната банка предприе мерки за подпомагане на МСП като е разпространила 
нареждане до частните банки с указания за отпускане на безлихвени кредити за 
предприятията с цел погасяване на изискуеми задължения, оперативни разходи и 
изплащане на заплати за персонала. Безлихвените кредити ще се отпускат през м. март, 
април и май т.г. и ще са с петгодишен срок и за тях ще се иска съразмерно обезпечение.  

ОАЕ 

 Централната банка прие пакет мерки в размер на 27 милиарда долара в подкрепа на 
банковата система. Схемата предвижда: обезпечени заеми с нулева лихва, на банките ще се 
разреши да освободят капиталови буфери, което ще осигури още 50 милиарда дирхама в 
ликвидност на разположение на кредиторите. Мерките имат за цел увеличаване на 
кредитния капацитет и подпомагане на икономиката на страната, като банките ще могат да 
използват до 60% от буферите (резервите си), докато тези, които се считат за „системни“, ще 
могат да използват целия си буфер. Централната банка на ОАЕ потвърди и дългогодишното 
„привързване“ на местната валута към щатския долар, като заяви, че резервите от 405 
милиарда дирхама към 10 март са достатъчни за запазване на стабилността на дирхама.  

Саудитска Арабия 

 Дава се възможност на собствениците на предприятия за период от три месеца да отложат 
плащането на данък върху добавената стойност, акциз, данък върху дохода и др. 

 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД) 

Азербайджан 

 От 25 март т.г. са облекчени условията по отпускане на ипотечни кредити за бизнеса, като 
опростяването на условията ще бъде за сметка на Азербайджанския фонд за ипотечни и 
кредитни гаранции.  

 Ако ниските цени на петрола продължат по-дълъг период време, валутните приходи и БВП 
ще спаднат рязко, като се образува дефицит в търговския баланс. За момента 
правителството предприема мерки чрез компенсиране на загубите за бюджета от 
Държавния нефтен фонд, които съставляват почти половината от държавния бюджет. 
Провеждат се извънредни валутни търгове и се спазва строга валутна политика за 
разплащане в националната валута. 
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Казахстан 

 Предоставяне на МСБ на отсрочки по плащанията на всички видове данъци за срок от 3 
месеца, с удължаване съответно на срока за годишните данъчни декларации, без 
начисляване на глоби и лихви за периода на извънредно положение (след този период 
данъците остават дължими).  

 Преустановяване на мерките по принудително изискване на данъчни и митнически 
задължения, както и задължения по социални плащания - до 01.06.2020 г. За най-
пострадалите сектори на икономиката се отменя начислението и плащането на данъците, 
както и плащанията по фонд работна заплата за периода 01.04-01.10.2020 г. или за 6 
месеца. Тези мерки включват: обществено хранене, отделни сектори в сферата на 
търговията, транспортните услуги, консултационните услуги, ИТ-сектора, хотелиерския 
бизнес, туризма и др. 

 ЕТ и ООД се освобождават за 2020 г. от данък върху имуществото на следните обекти - 
крупни търговски центрове, търговско-развлекателни центрове, кинозали, театри, 
изложения, физкултурни и оздравителни съоръжения, хотелиери и ресторантьори също са 
освободени от данък върху имуществото.  

 Селскостопанските производители се освобождават от поземлен данък върху земи със 
селскостопанско предназначение. 

 Само ЕТ се освобождават от индивидуалния данък върху доходите за 2020 г. (ДОД); 

 Временно намаляване на ДДС от 12% на 8% при реализиране в страната и при внос на стоки, 
включени в списък със социално-значими стоки. 

 До 31.12.2020 г. са освободени от заплащането на акциз на производителите на бензин и 
дизелово гориво, реализирани за износ. 

 Основната част от банките в страната с  потвърдили готовност за оказване на следната 
подкрепа в периода на действие на извънредното положение: 

 да не начисляват глоби за просрочени плащания, възникващи в резултат на 
ограничения, произтичащи от него. Физически лицане е необходимо да се обръщат 
в банката за предприемане на тази мярка; 

  ЕТ и субекти на малкия и среден бизнес, чието финансово състояние се е влошило в 
резултат на въведените ограничения свързани с него, в индивидуален ред ще бъде 
разглеждана възможността за получаване на отсрочка по изпълнение на 
задължения по кредити за срок до 90 дни и за преразглеждане на графика за 
погасяване на задълженията. 

 СЕВЕРНА АМЕРИКА 
 
Канада 

 Централната банка на Канада намали основната си лихва с още 50 базисни пункта до ниво 
от 0,25%. 

 Централната бaнка намали основния лихвен процент три пъти в рамките на месец март 
март започвайки от 1.75% на 1.25%, и достигайки 0.75%. 

 Федералното правителство ще гарантира банкови заеми за малкия бизнес в размер до 40 
000 кан. долара, като за първата година няма да се плащат лихви.  
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 В допълнение на изплащанията на обезщетения при безработица, шестте най-големи 
канадски банки удовлетвориха над 200 000 искания за отлагане на плащания по ипотечни 
кредити.  

 Въвеждане на 6-месечен безлихвен период по изплащане на взетите студентски заеми. 

 Удължаване до 1 юни т.г. на крайния срок за заплащане на дължимите данъци. Внесена бе 
и допълнителна промяна -крайният срок за заплащане на дължимите в периода от 1 април 
– 1 септември 2020 г. данъци се удължава до 31 август т.г. 

4. Мерки в областта на здравеопазването 

 Европа  

Албания 

 Институтът за обществено здраве в сътрудничество с експерти и съгласно указанията на 
Световната здравна организация изготви мерки. На 31 януари т.г. бе създаден временен 
комитет и работна група за предотвратяване на разпространението на пандемията. 

 Бе забранен износът на лекарства и медицински пособия. Предвидени са административни 
глоби за износ на лекарства, както и за надценка при продажбата на такива от аптеките в 
страната.  

 За лекарите и медицинските сестри на „първа линия” бе предвидено допълнително 
заплащане от 125 000 леки, а за медицинския персонал – 65 000 леки.  

 След забраната на обществения транспорт, автобусите на градския транспорт обслужват 
само медицинските служители по специален график и маршрут. 

Белгия 

 Белгия обяви собствен тест за антигени, който вече е сертифициран за използване. Той дава 
резултат само за 15 минути. Надеждността на този тест е по-ниска и той може да открие 6 от 
10 носители, но може да бъде използван за разделяне на заразените от здравите хора. 30 
хил. бързи тестове са налични за начало. 

 В сътрудничество с китайска компания е разработен и тест за антитела, който може да 
установи дали човекът вече е прекарал заболяването и има изработени антитела. Той е 
кръвен и резултатът също е готов за 15 минути. Надеждността на този тест е 98%. 
Количества за масов скрининг ще са на разположение след пика на кризата, който се очаква 
в близките седмици. Властите смятат, че масовото тестване ще позволи по-бързо да бъдат 
свалени ограничителните мерки, като се изолират само онези, които действително са 
болни, а под карантина се поставят хората, които са имали тесен контакт с тях. 

 Ще се въведе модела на мобилните клиники, които сега се появяват в цяла Европа и 
Америка. Същият бе препоръчан от Световната здравна организация като начин за 
облекчаване на натиска върху болниците и намаляване на риска от заразяване чрез 
задържане на пациенти в техните МПС. 
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Германия 

 Федералното правителство и правителствата на федералните провинции приеха план за 
работата на болниците при извънредни ситуации. Основната цел е да се удвои капацитетът 
на интензивните отделения в болниците и да бъдат изградени допълнителни мощности за 
лечение на по-леки случаи чрез модернизиране, оборудване и преустройство на 
рехабилитационни съоръжения, хотели или по-големи зали.  

 За да се подкрепи здравеопазването и медицинските грижи при справянето с пандемията 
бяха приети: Закон за защита на населението в епидемична ситуация с национално 
значение, който подобрява възможностите за реакция при епидемии и    Закон за 
подпомагане на болниците - COVID19“ за компенсиране на икономическите последствия за 
болниците и назначените с трудови договори лекари. 

 Правителството отпуска 7,8 милиарда евро допълнително за подготовка на болниците за 
нарастване броя на заболелите. С пакета от мерки болниците се укрепват финансово както 
следва: 

 финансова компенсация от резерва за ликвидност на здравните каси за отложените 
операции и лечение, която се рефинансира от федералния бюджет;  

 до края на м. септември фиксирана ставка от 560 евро на ден за всяко безплатно 
поддържано легло; за всяко допълнително създадено легло за интензивно лечение 
- бонус от 50 000 евро. 

 за допълнителни разходи, особено за лични предпазни средства, болниците 
получават доплащане в размер на 50 евро на пациент за ограничен период, който 
при необходимост може да бъде удължен или премахнат.  

 Стойността на възнаграждението за грижи се увеличава на 185 евро, с около 38 
евро на ден. 

 Лекари в извънболничната помощ могат да разчитат на компенсаторни плащания, ако 
вследствие на пандемията има спад на приходите/таксите от прегледи. Компенсират се 
допълнителните разходи, които произтичат от грижите за пациентите с вируса.  

 Законите съдържат регламенти за осигуряване на медико-социалните грижи и за 
намаляване на риска от заразяване на нуждаещите се от грижи и на персонала. Облекчават 
се институциите за полагане на грижи и медицинският персонал.  

 Допълнителните финансови разходи или намалените приходи, причинени от пандемията, 
ще бъдат възстановени чрез осигуровките за дългосрочна грижа, които са част от 
задължителната здравна осигуровка в Германия. Застрахователните компании за 
дългосрочна грижа получават допълнителна свобода, за да се избегнат пропуските в 
дългосрочните грижи в домашни условия. 

Дания 

 В регионалните центрове за работа в Дания има записани 10 000 доброволци със здравно 
образование, сред които вече пенсионирани или следващи медицина лица. 
Междувременно здравните власти на регион Зеландия (острова, на който се намира и 
Копенхаген) провеждат обучаващи курсове за допълнителна квалификация сред 
медицинския персонал, в т.ч. работа в изолация или с пациенти със затруднено дишане.  

 Датската здравна агенция е поискала от отбраната и ветеринарните кабинети в страната да 
отчетат броя на наличните им респиратори. С оглед на същата стратегия е поискано от 
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редица частни болници, разполагащи с анестезиологични и респираторни апарати да 
предоставят оборудването си за борбата с коронавируса. По време на прогнозирания пик 
на заразата (след датските Великденски празници на 13 април), Дания ще разполага с 1260 
респиратора.  

Естония 

 Естония поръча голяма партида от лични предпазни средства от Китай, необходими в 
условията на епидемията, тъй като в момента такава поръчка от Европа не е възможна. 
Пратката от защитни маски, ръкавици, облекла, очила и друга защитна екипировка на 
стойност над 11 милиона долара трябва да бъде доставена в Естония в рамките на 10-20 
дни и това ще бъде достатъчно за осигуряване на болници, старчески домове, полиция и 
други оперативни служби в течение на един месец. 

Испания 

 Министерството на здравеопазването на Испания осъществява централизиран контрол на 
лекарствената наличност и провежда централизирани покупки и доставки на санитарни 
материали. 

 Испания е поискала от Евроатлантически център за координация на реакциите при бедствия 
(EADRCC) към НАТО международна помощ и конкретни доставки за борбата с пандемията.  

 Центърът за кръвопреливане на област Мадрид и мадридските болници работят по проект 
за лечение на болни от коронавирус чрез преливане на кръвна плазма от вече излекували 
се от вируса лица. 30 млн.евро ще бъдат насочени за научни изследвания за борба с корона 
вируса. 

 Преобразуват се хотели, спортни зали, панаирни палати и други подходящи обществени 
сгради на болнични заведения за настаняване на по-леките случаи на заболелите от Ковид-
19.  

 Частните болници са поставени на подчинение на Министерството на здравеопазването и в 
услуга на държавата.  

 Около 50 000 медици - пенсионирани цивилни и военни лекари, лекари без специалност, 
съдебни лекари, лаборанти, студенти последен курс медицина и друг медицински персонал 
се включват в дейностите по предоставяне на здравна помощ. 

 Камарата на лекарите и на фармацевтите в Мадрид са се договорили за въвеждането на 
система за електронни рецепти, за да се минимизира рискът от заразяване с коронавирус и 
личното присъствие на пациентите. 

 Община Мадрид пусна интернет страница http://coronamadrid.com/и мобилно приложение, 
чрез които гражданите могат да самооценят състоянието си и да видят мерките, които 
трябва да спазват, както и да намерят отговори на най-често задавани въпроси. 

 Над 3000 военнослужещи в 180 населени места и обекти подпомагат местните здравни и 
полицейски власти, като извършват обеззаразяване на обществени сгради и старчески 
домове, транспортиране на починалите, съблюдаване на мерки за охрана и сигурност и др.  
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Нидерландия 

 Здравните организации, които искат да предложат на своите клиенти решения за 
електронно здравеопазване (като видео разговори) и трябва да инвестират в приложения, 
софтуер или хардуер, могат да кандидатстват за субсидия по разширената схема за 
стимулиране eHealth у дома (SET). 

Словения 

 В срок до 31.05.2020 г. (с възможност за удължаване), държавата ще поеме плащането на 
всички дължими здравни вноски на работещите, които са в принудителен неплатен отпуск 
или т.нар. „изчакване за работа“, при запазване на техните осигурителни права. 

 Компенсацията за всички болнични по време на епидемията, от първия ден на 
заболяването, ще се покриват от държавата (в лицето на Здравно-осигурителната каса), а не 
от работодателя. 

Швеция 

 Министърът на икономиката на Швеция инициира по-бързото производство на медицинско 
защитно облекло и други необходими материали за защита. Сектори и браншове, които 
притежават специализирано защитно и предпазно облекло, от което в момента не се 
нуждаят спешно, ще бъдат задължени да го предоставят за нуждите на здравеопазването. 

 За да бъде установена по-ясна и пълна картина за разпространението на коронавирус, в 
Швеция ще бъдат тествани за наличие на вируса 1 000 човека на случаен принцип. Този 
метод е бил използван преди една седмица в Исландия и е дал добър резултат, тъй като 
дава индикация за приблизителния брой на заразените. Да се следи броят на заразените е 
изключително важно, тъй като по този начин става ясно дали предприетите от 
правителството ограничителни мерки са правилни и ефективни. 

 Предвижда да се изгради с помощта на шведските въоръжени сили полева болница в 
панаирния център в Стокхолм – Stockholmsmässa. Тази полева болница ще обслужва 
пациенти засегнати от епидемията, като ще предоставя включително интензивна грижа.  

 Предоставя се възможност на студентите по медицина доброволно да се регистрират и 
включат в борбата срещу коронавируса. Вече около 500 души са се регистрирали, вкл. и 
студенти, които са преминали трета година на обучение. 

 Най-голямата университетската болница в Швеция „Каролинска“ и целият регион Стокхолм 
сега се управляват от йерархична военна система, получена от НАТО, която се използва за 
управление при кризи. В Каролинска болница и подразделенията й са заети около 15 200 
служителя. 

Чехия 

 Забранен е реекспортът на всички регистрирани лекарства за продажба в Чешката 
република, с цел да се избегне недостиг на вътрешния пазар на страната. 

 По време на извънредното положение е забранено ползването на отпуск от медицинския 
персонал. 
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Швейцария 

 Университетската болница в Цюрих прави изследвания с нов тест за антитела.  

 Фокус на изследванията в Швейцария е и върху медикаментозно лечение на болни 
пациенти. Все още не са разработени нови лекарства, но вече одобрени лекарства се 
тестват за ефективността им при пациенти с този вирус. При пациентите с тежки 
заболявания се използва препаратът Калетра. 

 Правителството мобилизира 8000 военнослужещи, които да са в подкрепа на здравните 
заведения в страната при извършване на санитарни дейности и дезинфекция, както и за 
всички логистични дейности по оборудване на болниците с необходимата техника.  

 В страната са преустановени временно плановите операции с цел капацитетът на 
интензивните отеления да бъде свободен за заболелите със сериозни респираторни 
усложнения причинени от инфекцията. 

 Износът на предпазни санитарни средства е под контрол и е разрешен за страните от ЕС и 
ЕАСТ, считано от 21.03.2020г. 

 Федералната служба по здравеопазването ограничи продажбата на някои 
противовъзпалителни лекарства до една опаковка на човек с цел избягване на 
презапасяване. 

 АЗИЯ 

Виетнам 

 Виетнам може да произвежда 100 млн. маски на ден, след като някои китайски фабрики, 
произвеждащи текстилни материали вече възобновиха доставките си към Виетнам. 

Индия 

 Въвежда се специална застрахователна схема за медицинския персонал, според която 
медицинските лица, в това число лекари, сестри, техници, санитари, са застраховани до 5 
млн. инд. рупии (около 62500 евро), в случай, че се разболеят. 

 Централното правителство е наредило на щатските правителства да предоставят средства в 
размер на 310 млрд. индийски рупии за достъп до  медицински услуги  и тестване за 
заетите в строителството. 

Р Корея 

 Правителството е въвело програма за епидемиологично проследяване, която в разстояние 
на десет минути може да определи хората, изложени на възможно заразяване с вирус. 

 Р Корея започна да снабдява местните производители на предпазни маски с вносни филтри. 
2.5 тона вносни филтри („melt-blown nonwoven fabric filters“) ще бъдат доставени на четири 
местни компании (по информация от Министерството на търговията, индустрията и 
енергетиката). Количеството е достатъчно за производството на около 2.5 милиона 
предпазни маски.  
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 Страната обяви, че планира да внесе 53 тона филтри за маски до м.юни т.г.  Дневното 
производство на предпазни маски в страната достигна до 12 милиона през изминалата 
седмица в сравнение с 3 милиона през 2019 г. Поради голямото търсене на предпазни 
маски в страната, властите въведоха забрана за износа на тези продукти (освен при 
хуманитарни случаи), а продажбата на маските в страната се осъществява по определени 
правила и бройка на глава от населението.   

Турция 

 Организират се масови проверки на фирми-производители и доставчици на медицинско 
оборудване и екипировка, с цел предотвратяването на спекулативна търговия и 
осигуряването на необходимата екипировка за здравните работници в болниците. При 
откриване на нередности, стоките се конфискуват и се предоставят за ползване в 
болниците. 

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Алжир 

 Целево отпускане на средства в размер на 100 милиона долара за ускоряване на вноса на 
фармацевтични продукти в необходимото количество и създаване на запаси от защитно 
оборудване и тестове;  забрана за износ на стоки с медицинско предназначение или с 
приложение в медицината за терапия на ковид, защитно облекло, медикаменти и продукти 
за лична медицинска защита и профилактика.  

 Преустановен е редовният пътнически трафик, като се допуска единствено осъществяването 
на чартърни полети с цел репатриране.  

Мароко 

 Към момента легловата база се увеличава от 1000 на 3000 легла за специализирани 
медицински грижи.  

 Бе разпоредена забрана на износ на медицински предпазни маски.  

 Крал Мохамед VI-ти отправи призив за участие на военните медици, както и на частните 
болници за противодействие на разпространението на пандемията. 

Тунис 

 Правителството отпусна 12 млн. т.д. (около 4 млн. евро) за финансиране на Министерство 
на здравеопазването като част от Националния план за борба с коронавируса. 

Кувейт 

 МЗ изтегли всички лекарства, съдържащи хидроксилхлорохин и хлорохин от частните 
аптеки и ги предоставя на болниците и здравните центрове. 
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 Кувейт осигури от внос бързи ДНК- тестове, които дават резултат в рамките на 45 минути. 
Уредите са за многократна употреба и са разпределени на граничните пунктове, в 
болниците и в карантинните центрове.  

 Главни консултанти в борбата с пандемията са СЗО и Китай. 

Ливан 

 Механизмите за поддържане стабилността на системата за обществено здраве се свеждат 
до усилия за изпълнение на задълженията към болниците и изплащане на 
възнагражденията на медицинския персонал.  

 Улеснява се достъпът на вносителите на апаратура и медицински приспособления до 
конвертируемата валута на Централната банко и частните банки. 

 От 18.03.2020 г. е в сила забрана за износ на стоки с медицинско предназначение или с 
приложение в медицината за терапия на коронавируса, защитно облекло, медикаменти и 
продукти за лична медицинска защита и профилактика.  

Израел 

 За честването на празника Пасха се разрешава събиране на семействата в най-тесен кръг. 

 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД) 

Азербайджан  

 Азербайджан започна производство на предпазни маски. Първоначалния капацитет на 
предприятието ще е 90 000 маски на ден, като се очаква да достигне до 200 000, с което ще 
бъде задоволено търсенето в страната. 

Казахстан 

 Закупени са около 270 хил. експрес-теста и се поръчва нова партида от 300 хил. теста, 
увеличава се броят на лабораториите, в които да се правят изследвания за наличие на 
коронавирус. 

 Привличане на текстилната промишленост в производството на защитни средства с цел 
осигуряване нуждите на държавните органи и населението, както и на ВПК – в 
осигуряването на устройства за изкуствено дишане. Такива устройства се поръчват и от 
Швейцария – около 250 бр.   

 Въвеждане на големите градове под карантина, както и някои други населени места, с 
осъществяване на изключителен контрол върху населението и на мащабни 
дезинфектиращи мероприятия, както на улиците, така и на обществени и жилищни сгради 
(и в двете направления се привличат подразделения на армията и Националната гвардия). 
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 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Канада  

 Канадското правителство планира допълнителни 2 млрд. кан. долара да бъдат разходвани 

за санитарни материали и медицинско оборудване.  

 Правителството подписа договори с три канадски фирми - Thornhill Medical, Medicom and 

Spartan Bioscience, които се заемат с изработването на вентилатори, маски, тестове и др.  

 

5. В областта на социалната политика (по отношение на трудовите ресурси, 

безработицата, семейството, социалното подпомагане и др. аспекти) 

 ЕВРОПА 

Албания 

 Ще бъдат опростени закъснелите плащания на лихви за потребителите (семейства или 
малък бизнес) на електроенергия с финансов ефект до 15 милиарда леки.  

 Правителството осигурява социално подпомагане на социално-слабите семейства, 
пенсионерите, хората със специални потребности, семействата, изгубили жилищата си в 
резултат на земетресенията от 2019 г.  

  За осигуряване на храна и лекарства на 81 000 пенсионери, живеещи сами, е създадена 
специална организация, в която са включени социалните служби и доброволци.  

 В държавната администрация е осигурен домашен отпуск на един от родителите на деца 
посещаващи детска градина и основно училище за времето от 13 до 23 март, поради 
затваряне на учебните заведения.  

Белгия 

 Разработеният от правителството социално-икономически план обхваща следното: мерки 
за защита на покупателната способност на работника, мерки за самостоятелно заетите 
лица и мерки за подкрепа на компаниите.  

 Министерският съвет одобри втората част от плана си за социална и икономическа защита 
в контекста на санитарната криза. Мерките предвиждат бюджетни разходи между 8 и 10 
милиарда евро през 2020 г., част от които ще бъдат възстановени по-късно /това се отнася 
за 4,5 милиарда евро за разсроченото плащане на данъците върху бизнеса и на 
самонаетите лица/.  

 Мерките за икономическа безработица ще възлизат от 1 до 1,5 милиарда, както и мерките 
за самостоятелно заетите лица. Един милиард също е отделен за осигуряване на най-
спешните разходи в борбата срещу коронавируса.  

 Всички молби за признаване на временна безработица от работници или служители, ще 
бъдат третирани като форсмажорни обстоятелства, което прави обработката им 
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автоматична.  Правителството е обявило, че покритието при временна безработица ще се 
увеличи от 65% на 70 % за период от три месеца. Към тях се прибавя ежедневна добавка от 
5,63 евро или около 150 евро допълнително на месец. Достъпът до временна безработица 
се разширява и за работниците, които трябва да останат у дома, защото член на 
семейството е заразен. От обявените мерки ще бъдат засегнати общо от 800 000 до един 
милион работници. 

 Планира се отпускането на месечна помощ между 1,291 и 1,614 евро за активните 
самостоятелно заети лица. 

 Регионално правителство на Фландрия реши да поеме разноските за електроенергия за 
домакинството на всеки освободен работник, вследствие на кризата.  

 Регионално правителство на Фландрия реши да поеме разноските за електроенергия за 
домакинството на всеки освободен работник, вследствие на кризата.  

Великобритания 

 Министърът на труда и социалната икономика обяви, че между автономните области ще 

бъдат разпределени 1,048 млрд. евро за финансиране на активни политики на пазара на 

труда.  

 Постигнато е споразумение с банките за по-ранно изплащане на обезщетенията за 

безработица. 

Германия 

 Пакетът за социална защита във връзка с пандемията включва: 
 подобрени надбавки за работа при намалена заетост 
 опростен достъп до основните системи за социална сигурност 
 опростен достъп до детски добавки 
 обезщетение за отглеждане на деца 
 широко субсидиране за социални услуги 
 възможност за допълнителни приходи от работа при намалена заетост за 

системносвързана заетост 

 Законът за здраве и безопасност на работното място  задължава работодателят да оцени 
рисковете за здравето и безопасността на служителите по време на работа и да предприеме 
съответни мерки. Това се отнася и за настоящата ситуация.  

 Създадено е правно основание чрез спешна процедура за улесняване достъпа до 
обезщетения за намалена заетост.  

 Със задна дата до 1 март 2020 г. се прилага следното: 
 При затруднено икономическо развитие, една компания може да се регистрира за 

работа на съкратено работно време, ако поне 10 процента от служителите могат да 
бъдат засегнати от уволнение, досега прагът беше 30 процента от персонала. 

 Трябва да бъде възможно напълно или частично да се избегне натрупването на 
отрицателни баланси за работното време („минус часове“), преди да се изплати 
обезщетението за намалена заетост.  

 В бъдеще временно заети работници също ще могат да получат компенсация при 
намалено работно време. 
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 Детските надбавки се приспособяват към настоящата ситуация. Мерките са насочени и 
подпомагат главно семейства с ниски доходи и самостоятелно заети лица с малко или без 
служители. 

 Семействата, които преживяват срив на доходите, получават улеснен достъп до детските 
добавки за ограничен период. Доходите от последните шест месеца вече не трябва да се 
проверяват, а само от предходния месец и няма да се прави преглед на активите. 

 За семейства, които през изтичащия период на одобрение са получили възможно най-
високи детски надбавки, е въведено еднократно удължаване със срок от шест месеца без 
нова проверка на доходите като обезщетенията могат да се предоставят без прекъсване. 
Това важи за периода от 1 април до 30 септември. 

 Улеснява се продължаване или възобновяване на заетостта след пенсиониране. 

 Доставчиците на социални услуги и социалните институции се подпомагат финансово от 
федералното правителство, федералните провинции и институциите за социално 
осигуряване без да бъде застрашено съществуването им. За тази цел те трябва да осигурят 
работници, помещения и материални ресурси в подходящ и разумен обхват. Мандатът за 
сигурност ще е в сила до 30 септември 2020 г. с възможност да бъде удължен до 31 
декември 2020 г.  

 Самоосигуряващите се лица, особено дребни предприемачи и самостоятелно заети лица, 
ще могат получават достъп до социални обезщетения за търсещи работа бързо и 
небюрократично в опростена процедура. Това включва: 

 прекратяване на оценки на собствеността; 
 признаване на действителни разходи за наем и отопление;  
 лесно отчитане на доходите в случаите на предварително решение. 

 Срокът за краткосрочно наемане на сезонни работници без социално осигуряване е 
удължен до пет месеца, от което ще има конкретни ползи за селското стопанство.  

Грузия 

 Министерството на финансите отпусна 1 млн. лари като средствата ще бъдат използвани по 
плана, който предвижда провеждането на превантивни мерки срещу разпространението 
на епидемията. 

Дания 

 За социални помощи и помощи по болест са предвидени 0,2 млрд. крони.  

 На получаващите обезщетения за безработица няма да се зачита периода 09 март - 09 юни, 
а на получаващите здравни помощи периодът ще бъде увеличен с 3 месеца.  

 Служителите в публичния сектор остават в платен отпуск, с изключение на онези, които 
заемат функции от критична важност за обществото в  настоящата ситуация, в т.ч. служители 
на реда, медицински, здравни, социални работници, учители/педагози, които трябват да 
бъдат включени в програмите за спешни грижи.   

Естония 

 Естонският фонд за осигуряване на безработица за покриване на намаляването на 
заплатите, възлиза на 250 милиона евро, при следните условия: 
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 Обезщетението може да се използва от работодател, който отговаря на 
изискванията за покриване на период от два месеца през периода м. март –м. май 
2020 г.; 

 Обезщетение от не повече от 1000 евро на месец на служител, нуждаещ се от 
подкрепа се изплаща като брутна сума;  

 Обезщетението се изчислява въз основа на брутната заплата на работника или 
служителя за периода от предходните 12 месеца, плюс възнаграждението, 
дължимо от работодателя на служителя, което е не по-малко от 150 евро в брутна 
сума.  

 Фондът за осигуряване за безработица и работодателят ще плащат всички трудови данъци 
върху заплатите и обезщетенията. 

 Фондът за безработица обяви, че държавата ще поеме 70% от заплатата на служители в 
компании, загубили временно работа си в резултат на пандемията. Мярката ще важи за 
следващите три месеца, но при нужда действието ѝ ще бъде удължено. 

 Мерки за подкрепа за пазара на труда от Естонския фонд за осигуряване при безработица и 
обезщетения за болест предвижда временно спиране на плащанията по втория стълб на 
пенсионния фонд. Самонаетите работници подлежат на предварителна мярка за социално 
данъчно подпомагане. 

 За периода от м.март до м.май 2020 г. държавата ще компенсира първите три дни отпуск 
по болест за временна неработоспособност. 

Испания 

 Одобрен е извънреден социален фонд в размер на 300 млн.евро разпределен между 
испанските автономни области и предназначен за засилване на социалните политики, 
които са прерогатив на отделните автономни администрации.  

 Министерският съвет реши за разпределяне между автономните области на допълнителен 
извънреден социален фонд в размер на 25 милиона евро, насочен към гарантиране на 
основното право на осигуряване на прехрана на деца, живущи в бедност. 

 Насърчава се временно преструктуриране на персонала чрез процедурите за временно 
регулиране на заетостта (ERTE), които процедури ще се считат за непреодолима сила и 
работниците ще имат право на обезщетение за безработица, дори ако не отговарят на 
критерия за предварително направени вноски в системата на социалното осигуряване. В 
случай на ERTE, работодателят ще бъде освободен от неговата част от вноските в 
социалното осигуряване. 

 Централното правителство работи върху формулиране на механизъм за опрощаване на 
наема за жилище или търговска/производствена площ за самонаети и малки и средни 
предприятия за два месеца за най-уязвимите.  

 Правителството прие и специфична програма за жертвите на домашното насилие, хора без 
дом и други особено уязвими обществени групи. Според различните условия ще им се 
предоставят помощи от 600 до 900 евро, както и 200 евро за храна и режийни. 

 Работи се върху създаването на минимален временен доход за най-уязвимите.  

 За живеещите под наем се въвежда мораториум от 4 месеца като след приключване на 
кризата са длъжни да изплатят дължимия наем в рамките на максимум три годишен 
период, без да им се вземат лихви. 
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 Прекратяване на множеството казуси за „изгонване от домовете” заради неплащане на 
наем в рамките на 6 месеца от началато на кризата. Това означава също, че в  

 Следващата половин година наемодателите не могат да вдигат цената на наема, нито да 
изменят уславията на действащите условия на договора. 

Ирландия 

 Въведе бе 3-месечен мораториум върху изплащане на вноските по ипотечните кредити на 
засегнатите граждани.  

Румъния  

 По информация от Министерството на труда и социалната защита, около половин милион 
трудови договори вече са прекратени. Обезщетенията за този неплатен отпуск (техническа 
безработица) ще бъдат покрити от правителството. По предварителни оценки за 1 млн 
безработни са необходими около 4 млрд леи (830 млн. евро). Работодателите ще могат да 
подават молби за изплащане на тези компенсации от 1 април т.г. 

 Правителствено решение 30/21 март 2020г. прие допълнителни предписания за 
обезщетения при временно спиране на дейността (техническата безработица).  

 За периода на извънредното положение, за периода на временно прекратяване на 
индивидуалния трудов договор по инициатива на работодателя, служителите ще ползват 
компенсация от минимум 75% от брутната им заплата (колкото е месечното обезщетение 
при безработица), но не повече от 75% от средната заплата в страната. 

 Компенсациите ще се поемат от бюджета за осигуровки за безработица, като 
работодателите ще могат да се възползват ако: 

 Прекъсват дейността си изцяло или частично по време на извънредното положение 
и притежават сертификат за извънредни ситуации, издаден от Министерството на 
икономиката. 

 Намаляват дейността си и нямат финансов капацитет да гарантират изплащането на 
всички заплати. Работодателите могат да се възползват от компенсации за до 75% 
от служителите си. Плащането ще се извършва въз основа на декларация на 
собствена отговорност за приходите им, ако те са намалели с 25% в сравнение със 
средното за м.януари – м.февруари 2020 г. и нямат финансовия капацитет да 
плащат заплати на всички служители. 

 Компенсацията подлежи на облагане с данък върху доходите, здравни и социални 
осигуровки и ще се изплаща от работодателя от инкасираните компенсации. Няма да се 
дължат трудови осигуровки. 

 За периода на извънредното положение, цените на електроенергията, топлоенергията, 
водата, природния газ, сметосъбирането и горивата не могат да се повишават над нивата, 
които те са имали към 30.03.2020 г.  

Словения 

 Работниците и служителите, които са поставени под т. нар. „индивидуална карантина“, имат 
право на компенсация в размер на 80% от основата заплатата за периода на карантината 
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или най-много 3 месеца. Сумата се поема изцяло от държавата (безвъзмездна държавна 
помощ).  

 Самонаетите лица имат право на извънредна помощ, като е необходимо да декларират 
невъзможността си за извършване на работа чрез специална публично достъпна 
електронна форма. Ако се установи, че заявлението съдържа невярна информация, 
помощта ще трябва да бъде върната, заедно с лихвите за периода. Сумата на помощта е: 

 350 евро за месец март, ако докажат намаление на доходите спрямо м. февруари 
2020 г. с поне 25%. 

 по 700 евро за м. април и м. май 2020 г., ако докажат намаление на доходите си с 
поне 50% в сравнение с м. февруари 2020 г.  

 Държавата ще покрие и всички свързани осигурителни вноски вноски на тези лица. 

 Помощи за многодетни семейства: 
 с три деца - добавка в размер на 100 евро над надбавката, която вече получават или 

общо 504 евро. 
 за четири или повече деца - добавка от 200 евро, в допълнение към надбавката, 

която вече получават или общо 691 евро. 

 Компенсация за хората в пенсионна възраст - на пенсионерите с пенсии под 700 евро ще 
бъде изплатена солидарна помощ, добавка към пенсията към дата 15 април т.г., както 
следва: 

 хора с пенсии до 500 евро ще получат добавка в размер на 300 евро. 
 хора с пенсии между 500 и 600 евро ще получат добавка в размер на 230 евро. 
 хора с пенсии между 600 и 700 евро ще получат добавка в размер на 130 евро. 

 Помощи за всички редовни студенти, пребиваващи в Словения, в размер на еднократна 
извънредна помощ от 150 евро, която се изплаща до 30 април 2020 г. 

 Бенефициенти на социални помощи и обезщетения за социално осигуряване имат право на 
еднократна добавка в размер на 150 долара. 

 Въвежда се помощ за извършване на опасна работа и за по-големи натоварвания по време 
на епидемията. Служители в частния сектор, чиято брутна основна заплата е по-малка от три 
пъти брутната минимална работна заплата в Словения (2 820 Евро) и които поради 
изпълнение на работата си по време на епидемията са изложени на рискове за здравето 
повече от средните или имат по-голямо натоварване, поради контрола на епидемията, имат 
право на надбавка от 200 евро. Тази нова надбавка при частния сектор ще бъде 
финансирана от работодателя от средствата, свързани с освобождаването от вноски за 
пенсионно осигуряване. 

Финландия 

 Срокът на предизвестие за временни уволнения ще бъде намален от 14 до 5 дни, даващ по-
голяма гъвкавост на работодателите да се освобождават от персонала си при извънредните 
обстоятелства.  

 Самонаетите и лицата със свободни професии ще получат право на обезщетения за 
безработица без формално да закриват бизнеса си или да обявяват фалит в съдебна 
процедура. 
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Хърватия 

 Правителството реши да отпускане безвъзмездни средства на служител за максимум три 
месеца от началото на м. март като размера на подпомагането ще бъде 3 250,00 куни 
(около 975,00 лв.) на месец на работник на пълен работен ден и 1 625,00 куни (около 488,00 
лв.) на работник на непълно работно време, или пропорционална част от 3 250,00 куни или 
1625,00 куни на месец на служител за време, което не е работил по решение взето от 
Гражданската защита. Сумата ще бъде изплатена до 15-то число на месеца за предходния 
месец. 

 Тези безвъзмездни средства не се отнасят за собственици, съсобственици, учредители, 
членове на ръководството, директори, прокуристи и др., с изключение на работодатели, 
които имат назначени до 10 служителя и собственика. 

 На работодател не може да бъде предоставена помощ, ако е имало намаление на броя на 
заетите лица в периода от 20 март 2020 г. до датата на подаване на заявлението за 
отпускане на безвъзмездна помощ и, ако процентът на намаляване на заетостта е по-голям 
от 40% за работодатели, които работят с до 10 работници, от 20% за малки предприятия, от 
15% за средни предприятия и от 10% за големи предприятия. 

 АВСТРАЛИЯ И НОВА ЗЕНЛАНДИЯ 

Австралия 

 Правителствени изчисления посочват, че мерките ще покрия нуждите на около 6 млн. 
австралийски работници и ще гарантират доход на ниво 70% от средната заплата за 
Австралия. 

Нова Зенландия 

 Всички бизнеси, чиито доходи намалеят с повече от 30%, имат право да получат за 
служителите си следните помощи за изплащане на заплати: по 585.50 NZD на две седмици 
за редовни служители и по 350 NZD на две седмици за служители на временни договори. 

 Правителствени изчисления посочват, че мерките ще покрия нуждите на около 6 млн. 
австралийски работници и ще гарантират доход на ниво 70% от средната заплата за 
Австралия. 

 АЗИЯ 

Виетнам 

 Няма предприети социални пакети за подпомагане на частните обекти в сферата на 
обслужването и услугите, като повечето от тях затварят, в резултат на което рязко нараства 
процента на не регистрираната безработица. 
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Индия 

 Обявен е пакет от мерки на стойност 1.7 трилиона инд. рупии (около 23 млрд. щат. долара 
или 0,8% от БВП на страната), насочен към най-бедните и уязвими слоеве на индийското 
общество, основно работниците без постоянна работа, селскостопанските работници и 
работещите на дневна надница. Пакетът от мерки е комбинация от предоставяне на 
хранителни продукти и директни парични помощи за бедните, вкл. безплатни газови 
бутилки за готвене, финансови помощи за жените и възрастните. 

 800 млн. души са включени в схемата за безвъзмездно предоставяне на хранителни 
продукти Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Ann Yojna (PMGKY). За това са предвидени 450 млрд. 
инд. рупии (среден курс 1 евро =80 инд. рупии). 

 Близо 87 млн. селски стопани в Индия ще получат директни парични трансфери от 2000 
индийски рупии през първата седмица на април т.г. 

 Щe бъдат увеличени заплатите със средно 2 000 рупии на работниците, включени в 
програмата „Mahatma Gandhi National Rural Employment Act“, която има за цел да гарантира 
правото на работа, осигурявайки поне 100 дни годишна заетост на всяко домакинство, 
което е съгласно да извършва физически труд.  

 30 млн. възрастни граждани, хора с увреждания и овдовели ще получат еднократно сума в 
размер на 1 000 рупии на две вноски за период от 3 месеца. 

 200 млн. жени, включени в Схемата за насърчаване откриването на банкови сметки, ще 
получават 500 рупии месечно за следващите три месеца. 

 Семействата под границата на бедността в Индия ще получават безплатно битова газ за 
следващите три месеца. 

 Необезпечените заеми за самозаетост на жените, участващи в Схемата за квалифициране на 
работната ръка, ще бъдат удвоени до 2 млн. рупии. Това ще подпомогне 70 млн. жени. 

 Правителството ще поеме разходите от страна на работника и от страна на работодателя, за 
задължителното социално осигуряване (или общо 24% от работната заплата) за следващите 
три месеца. Това се отнася само до тези фирми/организации, които имат до 100  работника 
и 90% от работниците печелят по-малко от 15 000 инд. рупии месечно (среден курс 1 евро = 
80 и.р.). От мярката ще се възползват около 48 млн. работници в Индия. 

Турция 

 Два милиона домакинства и крайно нуждаещи се лица ще бъдат подпомогнати директно с 
по 1 000 т.л. по преценка на Министерство на семейството, труда и социалната политика. 

 Битовите сметки не са разсрочени (Парламентът делегира право на президента да ги 
разсрочва за срок до 1 г., но той все още не го е упражнил).  

 Загубите на доставчиците на услуги в резултат на забавяне на плащанията ще бъдат 
погасявани от бюджета на Министерство на енергетиката и природните ресурси; 

 Минималната пенсия се увеличава на 1500 лири (около 230 щ. долара). Поради въведената 
забрана за възрастните хора над 65 г. да напускат дома си, за тях се разсрочват до края на 
забраната плащанията на данъци и такси; 

 Предвижда се на пенсионерите да бъдат изплатени празнични бонуси в началото на м. 
април.  
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 Допълнително ще се разпределят 2 млрд. турски лири за финансова подкрепа на семейства 
с ниски доходи, съгласно критерии, определени от Министерство на семейството, труда и 
социалните политики; 

 За хора над 80 г., които живеят сами, ще бъде стартирана програма за периодично 
наблюдение, която ще включва социални и здравни услуги по домовете. 

 AФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Алжир 

 За срок от 14 дни е предоставен платен отпуск на 50% от заетите служители и работници в 
обществения и държавен сектор.  

Кувейт 

 Службата за пожарна защита на Кувейт е натоварена със задачата да разнася храни и 
медикаменти на хората с хронични заболявания и инвалидност. 

 

 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД) 

Казахстан 

 Осигуряване на премии в размер на 1 основна заплата на всички лекари, полицаи и други 
специалисти, задействани в мероприятия по борба с коронавируса. 

 Индексиране на пенсиите и социалните помощи с 10% в годишно измерение (обща сума 
200 млрд. тенге или приблизително 421 741 160 евро. 

 Въвеждане на ежемесечни плащания в размер на една минимална работна заплата (87 
евро/ на лицата  лишени от доходи във връзка с извънредно положение. Мярката се 
разширява (от 31.03) и ще обхваща самозаети и работещи неофициално (по този начин 
разчитат на излизане на светло на сивия сектор). Очакванията на властите са по нея да 
бъдат обхванати общо около 3 млн. души (252 мил.евро). Тази мярка включва: работниците 
от микро и МСБ; работници на крупния бизнес, в населените пунктове, поставени под 
карантина; ЕТ; лица с частна практика (адвокати, нотариуси и др.; Физически лица, 
получаващи доходи по договор. Заявленията се подават чрез службите по заетост. 
Основание за отказ за получаване на тази социална помощ е отсъствието на плащане на 
задължителна пенсионна вноска за последните 12 месеца до въвеждането на извънредното 
положение. 

 Вземат се под особен контрол законността на работа на небанкови организации - заложни 
къщи, микрофинансови организации и др., с оглед на влошаване на ситуацията с личните 
финанси на много граждани. 

 Предоставяне на безплатни продуктово-битови комплекти за социално-уязвими слоеве на 
населението - инвалиди 1-а, 2-а, 3-а група, самотни пенсионери, нуждаещи се семейства, 
официално регистрирани безработни - общо около 800 хил. души.  
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 Получаване на право на медицинска помощ (01.04-01.07.2020 г.) на незастрахованите 
граждани в системата за задължително социално медицинско застраховане. 

 В рамките на „Пътната карта по осигуряване на заетост“ ще се предоставят средства в 
размер на 2 минимални заплати на тези, които се включат в нея и работят по конкретни 
местни проекти.  

 Разсрочват се плащанията за сметките, касаещи месеците на действие на извънредното 
положение. 

 Формиране на екипи от доброволци за снабдяване на продукти и лекарства за блокираните 
вътрешни карантинни зони, а също за общи поръчки на уязвими групи - доброволците са 
основно млади медицински работници.  

 Осигуряване на разширен достъп до мобилна връзка и интернет - за срока на действие на 
извънредното положение, услугите да не се спират, дори при възникване на задължение, а 
всички казахстански интернет-ресурси да станат безплатни. 

 

 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Канада 

 Удвояване на размера на средствата, предвидени по линия на програмата за осигуряванена 
грижи за бездомни хора. 

6. Мерки в сферата на туризма и транспорта (в т.ч. други услуги, свързани с тях) 

 

 ЕВРОПА 

Албания 

 Министерството на околната среда и туризма планира мерки на два етапа за сектора –
туристическите оператори ще могат да се възползват от данъчните облекчения за бизнеса, а 
в процес на подготовка е втори пакет от мерки, насочен конкретно към туризма.  

 Международният превоз на стоки и продукти не е спрян, като компаниите трябва да 
изпратят данни за шофьорите и превозното средство, както и номерът на разрешителното 
за международен транспорт на Министерството на инфраструктурата и енергетиката.  

 От 22 март бяха спрени всички граждански полети от/до Международното летище „Майка 
Тереза” в Тирана. 

Белгия 

 От 26 март 2020 г. се предвижда предоставяне на  ваучери със съответно парично покритие,  
валидни за 18 месеца, на всички клиенти, чийто престой е отменен поради санитарната 
криза.  
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Германия 

 Туристическият концерн TUI обяви, че ще получат 1,8 милиарда евро държавен кредит, за 
да се справи с кризата. Министерството на икономиката е създало онлайн платформа 
Corona-Navigator.de, на която има достъп до актуална, пълна и точна информация за 
ситуацията, както и за мерките за подкрепа, до които фирмите от туристическия бранш ще 
имат достъп . 

 Луфтханза в тази връзка обяви, че ще води преговори с правителствата на Германия, 
Австрия, Швейцария  за получаване на държавна помощ. 

 Въпреки въведените ограничения и затворени граници, Германия от самото начало 
категорично заяви, че товарните транспорти няма да бъдат засегнати от ограниченията и 
дори въведе различни облекчения, за да може той да се осъществява безпрепятствено. 

 Deutsche Bahn е задействал План за действие при извънредни ситуации, като за момента 
няма дадени официални данни за евентуални загуби и техния размер. Специални мерки от 
страна на правителството няма предвидени. 

Грузия 

 Правителството реши зд отсрочи с 4 месеца  таксите за данък върху имуществото и до 1 
ноември 2020 г. на данъка върху доходите на компании, които работят в сферата на туризма 
– хотели, ресторанти, туристически агенции, транспортни компании и др. Очаква се от 
предприеманите мерки да бъдат засегнати 18 000 юридически лица в Грузия и над 50 000 
трудоустроени физически лица в сектора. За хотели до 50 места (приблизително около 2 
000) през следващите 6 месеца лихвата по кредитите ще бъде поета от държавата. 

Испания 

 Приет е указ, с който  от 26 март т.г. се разпорежда затварянето на всички хотели и 
туристически заведения за пренощуване в Испания най-късно до 7 дни. Това се отнася за 
цялата територия на страната и включва всички места за пренощуване, с изключение на  
определени хотели, които дават подслон на медицински, полицейски, военен и друг, 
ангажиран с кризисната ситуация персонал. 

 Въздушното пространство не е затваряно, но трафикът е драстично редуциран. Спадът на 
нормалния транспортен трафик ще е с 85 %. 

 Държавните железници RENFE предлагат само 10 % от реалния си капацитет. Поради 
редуцирането на обществения транспорт се позволява наемането на МПС, но без шофьори 
под наем. 

 Испански самолети ще доставят от Китай три пъти седмично договорените и заплатени от 
испанското правителство санитарни материали. 

Унгария 

 В секторите на туризма, ресторантьорството, развлеченията, хазарта, киното и театъра, 
организацията на събития и спортните услуги, договорите за наем на нежилищни имоти не 
могат да бъдат отменени до 30.06.2020 г.  

https://corona-navigator.de/
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Финландия 

 Затворени са всички зимни курорти в северната финландска област Лапландия. 
Преустановени са над 90 % от самолетните полети до и от Хелзинки. 

Хърватия 

 Министерството на туризма и Хърватската туристическа общност разпространиха Наръчник 
със съвети за регистриране на всички гости (местни и чуждестранни), намиращи се в 
туристическите обекти в Хърватия в системата eVisitor, което подпомага контрола върху 
разпространението на вируса. 

 Мерки за бизнеса в туристическия сектор по линия на Министерството на туризма: 
 Туристически данък - освобождаване от плащане на половината от годишната 

еднократна сума за лицата, предоставящи услуги за обществено хранене, които 
трябва да бъдат платени за 2020 г. Също така за 2020 г. посочената категория е 
освободена от заплащане на годишната фиксирана туристическа такса за 
допълнителни легла. 

 Общо освобождаване на туристическия сектор от заплащане на различни видове 
постоянни и променливи компоненти на дължимите към държавата концесионни 
такси. 

 Членски внос - отсрочка на плащане за период от три месеца или разсрочено 
плащане за всички данъкоплатци (съгласно наредбите на Министерство на 
финансите). 

 Отлагане с 3 месеца плащането на патентния данък на малките (семейните) 
хотелиери и на концесиите за ползване на общинска/държавна земя за къмпинги с 
каравани. 

 Хърватската банка за възстановяване и развитие (HBOR) планира да предостави заеми за 
оборотен капитал, с кредитен потенциал от 595 млн. куни (около 91.3 млн Евро) за 3-
годишен период с 0 % лихва. (лихвена субсидия). 

Швейцария 

 Швейцарската кредитна хотелиерска корпорация /CHS/ разполага с допълнителни 5,5 
милиона шв. франка за заеми за обратно финансиране на инвестиции. 

 В рамките на регионалната политика заемите от Конфедерацията за проекти (60% от които са 
в туристическия сектор) в момента възлизат на около 530 милиона шв. франка. Управлението 
на тези заеми ще се делегира на кантоните.  

 Конфедерацията упълномощава кантоните да имат по-голяма гъвкавост в управлението на 
възможностите за разсрочено плащане. Това по-специално ще помогне ски- курортите . 
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 АЗИЯ 

Виетнам 

 Министерство на културата, спорта и туризма предприема мерки по промоцията на 
виетнамския туризъм на пазарите в перспективни страни като: Русия, Индия, САЩ и 
Австралия. 

 Постепенно се нормализира транс-граничният трафик с Китай през 5-те международни 
ГКПП в провинциите Ланг Сон, Као Банг, Ха Занг, Туен Куанг и Лао Кай.  

Китай 

 Китайското министерство на културата и туризма подписа споразумение за сътрудничество 
с Индустриалната и търговската банка на Китай (ICBC) за насърчаване развитието на големи 
туристически проекти и инфраструктура. Ще се приложат серия от финансови мерки за 
спасяване, включително повече кредитни линии и по-добри политики за отпускане на 
кредити за културни и туристически предприятия, за намаляване на разходите им и за 
набиране на средства.  

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Алжир 

 Министерството на туризма разпореди организиране на наличните човешки и материални 
ресурси от туристическия бранш за преоборудване на хотели за поставяне под карантина за 
срок от 14 дни на алжирски граждани, завръщащи се от чужбина - около 4 000 души. 30 
хотелски сгради и комплекси от публичния и частния сектор с капацитет за настаняване от 6 
900 легла са предоставени за тези цели.  

Мароко 

 Бяха създадени специални механизми за компенсиране на закупилите туристически 
ваучери и билети. Спадът за туристическият сектор е стопроцентов към момента. 

Тунис  

 Считано от 31 март т.г., правителството отмени ограниченията, наложени на транспортните 
фирми, пренасящи стоки от и към търговските пристанища. Позволено е извършването на 
транспорт на стоки 24 часа в денонощието, като за целта фирмите и служителите не е 
необходимо да имат специални разрешения. 
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РЮА 

 Отпускане на допълнителни 200 млн. ранда от Департамента на туризма за  бизнеси и 
малки и средни предприятия, заети в сектора на туризма и хотелиерството. 

Ливан 

 Международно летище „Рафик Харири“ е затворено за полети на гражданската авиация. 
Затворени са и всички ГКПП, освен за допускане на товарни автомобили и лица съгл. т.1. 
Туристическите обекти са затворени. Мерки за подпомагане на туристическия и 
транспортния сектор в страната към момента не се предвиждат. 

Кувейт 

 Доставката на стоки през сухопътната, морската и въздушната граница продължава, като на 
всички гранични пунктове и митници са взети мерки и е инсталирано оборудване за 
дезинфекция. Туристически комплекси, панаирните палати, спортни съоръжения се 
преоборудват в карантинни и болнични центрове. 

 Правителството обяви намерението си да върне около 60 000 свои граждани, което може да 
отнеме повече от два месеца. Засега Kuwait Airways ограничаваха достъпа до тези т. н. 
„призрачни полети“ (т.е. празни пътнически самолети, изпращани за репатриране на 
граждани на Кувейт от чужбина) само до граждани на страната на пристигането им. 
Делегацията на ЕС прави постъпки пред МВнР на Кувейт да отвори тези полети за всички 
граждани на Евросъюза. 

 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД) 

Казахстан 

 Туристическия и транспортния сектор са включени в пакета от данъчни облекчения за 
бизнеса. 

 С цел осигуряване на възможност за запазване на търговския стокообмен и движението на 
стоки между страните, на казахстанската граница се допуска смяна на водача на 
тежкотоварния автомобил с местно лице (руски, казахстански) или смяна на влекача.  

 По отношение на товарните железопътни превози не са установени проблеми и задръжки. 

 При водния транспорт – не са въвеждани ограничения за транспорт на товари през 
пристанищата на Каспийско море Актау и Курик.  
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7. Мерки от страна на синдикалните и работодателските организации 

 

 ЕВРОПА 

Албания 

 Съвета на организациите на работодателите в Албания (KOPSH) и Конфедерацията на 
синдикатите на Албания (KSSH) активно си сътрудничат с правителството по изготвяне на 
мерките за намаляване на негативния ефект върху бизнеса. Работодателите призовават за 
закупуване на местни продукти, а след преминаване на пандемията албанските граждани 
да предпочетат да почиват в страната. Конфедерацията на синдикатите изпрати писмо до 
министър-председателя, включващо предложения за 10 мерки, сред които осигуряване на 
заплати на родителите, грижещи се за децата си от вкъщи, покриване на 50 % от заплатата 
на медицинския персонал, борещ се с вируса, спиране на градския транспорт за 
дезинфекция и продължаване на работата му с половината капацитет, наблюдение за 
възможни злоупотреби с лекарства от аптеките. Синдикатите настояват и за специален 
статут на шивачките във фабриките за шиене на ишлеме – минимална заплата от 30 000 
албански леки, при нужда от социална закрила от общините да се ползват с предимство, 
децата им да получават стипендии в училище, собствениците да плащат редовно социални 
осигуровки. Синдикатът на работещите в пощата и телекомите отправиха искания към 
правителството, сред които фискални облекчения за работодателите в сектора, както и към 
работодателите като работа онлайн, заплащане на пълна заплата на карантинираните и др. 

Белгия 

 Президентът на Общата федерация на труда на Белгия /FGTB/, изтъква проблеми в така 
наречените „жизненоважни сектори“. Правителството е съставило списък на ключови 
сектори, основни услуги и предприятията, попадащи в тази категория, които имат право на 
известна гъвкавост, по-специално по отношение на задължението да използват 
дистанционна работи или мерки за социално дистанциране. Според синдиката има някои 
злоупотреби, като например в химическата промишленост, където целият сектор е обявен 
от „ключово значение“, без разграничаване на конкретната дейност /напр. 
парфюмерийната промишленост, производството на бои, пластмаси за производство на 
играчки и др./ Синдикалистите алармират, че в тези компании, които са част от химическия 
сектор, хората продължават да работят, без да се прилагат ограничителни правила. Същите 
проблеми се наблюдават в секторите за производството на стомана, строителството и 
хранително-вкусовата промишленост.  

Германия 

 Синдикатите са наложили значително по-големи обезщетения за съкратено работно време 
в няколко сектора чрез колективните трудови договори. Поставили са искане пред 
федералното правителство да се даде възможност на 80% обезщетение за служителите във 
фирми без колективен договор.  



Министерство на външните работи на Р България 

Бюлетин на дирекция „Външноикономически отношения” 
 

61 
 

 Федералното сдружение на германските асоциации на работодателите (BDA) се застъпва за 
удължаване на референтния период до 24 месеца в своето становище относно регламента, 
с който федералното правителство иска да приложи заетост на непълно работно време. 

 Работодателите и представителите на работниците в металопреработващата и 
електротехническата промишленост се договориха за кризисен колективен договор, който е 
валиден до края на годината и включва споразумения за трудовите възнаграждения, 
допълнителни почивни дни и краткосрочни обезщетения. Разширява се споразумението за 
колективна работна заплата без допълнителни увеличения, служителите с деца до 12-
годишна възраст ще получат до пет дни отпуск за отглеждане на деца, ако са изчерпали 
всичката полагаща се отпуска. 

Испания 

 Двата най-големи синдиката в Испания – Работническите комисии (CCOO) и Общия съюз на 
работниците (UGT) са публикували на интернет страниците си безплатни телефони за 
информация във връзка с извънредното положение със здравна информация, информация 
за процедури при прекратяване на трудовия договор, мерки за охрана на труда и здравето 
на работниците в условията на епидемия, процедури при карантина и заболяване и др. 
Информиират и за измененията в някои процедури, предприети от правителството в 
областта на заетостта и социалната защита. Излагат се исканията на синдикатите към 
правителството за предприемане на допълнителни мерки за социална защита, напр. 
установяване на минимален доход за най-уязвимите и засегнати групи от обществото; 
специално внимание към възрастните хора, настанени в старчески домове, към 
чуждестранните работници и към домашните помощнички. Обръща се внимание върху 
мерките за опазване на здравето на работещите в условията на епидемия, като се поставя 
искане към правителството да бъдат прекратени тези дейности, при изпълнението на които 
няма възможност и не е направено необходимото за опазване здравето на работниците. 

 СЕОЕ разкритикува правителството след въвеждането на още по-строги ограничения от 30 
март до 9 април, тъй като решението не е било консултирано с работодателите и ще нанесе 
много сериозни щети на икономиката според тях. 

 Конфедерацията на малките и средни предприятия (CEPYME) дава на страницата си в 
интернет информация и съвети относно мерките, предприети от правителството и тяхното 
приложение. Публикувана е оценка на въздействието на рестриктивните мерки и 
прекратяване дейността на предприятията, според което ако кризата продължи един месец, 
около 300 000 работни места в малките и средни предприятия или 60% от фирмите в този 
сектор, ще бъдат загубени до края на годината. Най-засегнати ще са хотелиерството и 
туристическата индустрия (съответно 70% и 59% от работните места), текстилната индустрия 
(81%), производството на дрехи (65%) и на кожа и обувки (79%).Мерки от страна на 
синдикалните и работодателските организации. 

Швеция 

 Конфедерацията на шведската индустрия (Svensk Näringsliv) представи на шведското 
правителство списък с искания за неотложни мерки, които е наложително да бъдат взети. 
Според конфедерацията икономическата ситуация в страната се влошава с бързи темпове 
през последната седмица. Експерти са направили задълбочен анализ за текущата състояние 
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на всички фирми с годишен оборот над 500 000 шв. крони (около 47 000 евро). На този 
критерий са отговаряли 290,000 компании. Около 60% от тях виждат непосредствен риск от 
съкращения на персонал, а 25% изпитват затруднения с ликвидния капитал. Най-лоша е 
ситуацията за фирми от хотелския и ресторантьорския бранш. Около 37% от тях вече не 
могат да поемат разходите за персонал. На другия край са фирми от финансовия и 
комуникационния сектори, както и юридически фирми. При тях само 15% изпитват подобни 
затруднения. Ако проблемите продължат 3 месеца всяка трета фирма ще има сериозни 
затруднения, а в сектор хотелиерство и ресторантьорство всяка втора. 

 Конфедерацията предлага на правителството спешно да се изработят гъвкави правила за 
бързо освобождаване на заетите, възможност за краткосрочно наемане на персонал, 
отлагане на плащания по ДДС, временно спиране на изплащане на болнични и 
допълнителни мерки за най-засегнатите сектори в икономиката. Кризата създава коренно 
различна среда на кредитния пазар и много фирми, които никога не са имали нужда от 
краткосрочни кредити ще се нуждаят от такива за да оцелеят.- за раздел конфедерации. 

 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД) 

Казахстан 

 Палатата на предприемачите „Атамекен“ предвижда ускорен и облекчен режим на 
издаване на удостоверения за „форс-мажор”, на базата на обявеното извънредно 
положение. 

 Външнотърговската палата (ВТП) на Казахстан организира серия от безплатни  уебсеминари 
по актуални теми за бизнеса. Публикуват актуални новини от държавните органи по 
въпросите, касаещи бизнеса в условията на режим на извънредно положение. 

8. Други  

 

 ЕВРОПА 

Албания 

 Институцията на омбудсмана на Република Албания отправи призиви за спазване на 
правата на човека в условията на пандемия. Омбудсманът заяви, че по никакъв начин 
личните данни на заразените лица не бива да стават достояние на широката общественост. 
От институцията призоват за спазване правата на децата, хората в неравностойно 
положение и възрастните хора, както и за осигуряване на допълнителна социална помощ за 
ромското малцинство. 

 Непосредствено след обявяване в началото на м. март на първите случаи на заразени с 
вируса, религиозните институции затвориха врати, призовавайки вярващите да спазват 
мерките на правителството и СЗО и да продължат религиозните си практики вкъщи. 
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Испания 

 Правителството е отправило молба за оказване на помощ от страна на ЕС за риболовния 
сектор.  

 Затворниците на отворен режим ще могат да се завърнат в къщи, където да излежават 
присъдите си. Ще бъдат контролирани с електронна гривна. Прекратени са също всякакви 
посещения и излизания на изтърпяващите наказания. 

 С разпореждане на испанското МВР от 13 март т.г. испанските лични документи за 
идентичност, чиято валидност изтича по време на пандемията, се удължават служебно за 
срок от една година до 2021 г. 

 От 14 март т.г. се суспендира всякаква дейност в образователната сфера на всяко едно 
образователно ниво от детските градини до испанските университети.  

 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Канада 

 Повече от 84 000 работници в сферата на здравеопазването подписват петиция, в която 
настояват правителството да приложи действия, подобни на военно положение (war-like) и 
да придобие предприятията, които произвеждат средства за лична защита. 

 Производителите на автомобили са изразили готовност да предложат своите услуги за 
производство на санитарни материали и основни защитни маски. Това е сложен и дълъг 
процес, защото ще е нужно подписването на предварителни договори с правителството за 
изкупуване на произведената продукция, споделяне на инженерни спецификации, патенти, 
права на интелектуалната собственост от страна на съществуващи производители. 
Същевременно медицинското оборудване изисква и сертифициране на съответните 
компоненти.   

 Петролният сектор продължава да търпи сериозни загуби в условията на пандемия и 
съмненията за стабилността на световната икономика. Цената се понижи до 20 $  за барел 
суров петрол (WTI), като се очаква и допълнително понижение от 10 % поради временното 
затваряне на бизнес дейности вследствие на пандемиятa. 

 Производителят на автомобили Toyota се присъедини към General Motots и Ford и обяви, че 
спира производствените дейности до 6 април т.г.. Три от производствените мощности на 
производителя на гуми за превозни средства Michelin в провинция Нова Скотия спряха 
производство. Най-големият частен инфраструктурен проект в Канада за втечнен природен 
газ - в провинция Британска Колумбия, спря строително-монтажните работи с цел 
предотвратяване на разпространението на COVID-19 сред работниците на компанията. 
Bombardier преустанови по-голямата част от дейността си в провинциите Онтарио и Квебек.  
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III. ОБЩИ ОЦЕНКИ НА ИНСТИТУЦИИ, МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДР. ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЪРЖАВА ( АКТУАЛНИ ОЦЕНКИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ИКОНОМИКАТА В СРЕДНОСРОЧЕН/ДЪЛГОСРОЧЕН АСПЕКТ) 

 ЕВРОПА 

Албания 

 Според Министерството на финансите и икономиката, с промените в държавния бюджет, 
държавният дефицит нараства на 3.9 % от БВП (в първоначалния вариант на бюджета, 
очакваният дефицит е бил 2.2 % от БВП). Държавният дълг запазва нивата си от 68.8 %. 
Предвижда се икономически растеж от 2 %. Според някои финансови експерти, 
актуализацията на бюджета с 12 млрд. леки ще има ефект само в краткосрочен план.  

 По предварителни анализи на Министерството на финансите и икономиката, първата фаза 
на изолация на страната, в която бяха затворени много бизнеси и производства, ще намали 
приходите от ДДС в държавния бюджет с над 16 млн евро. Най-засегнати ще бъдат 
секторите туризъм, транспорт и търговия. Очаква се пандемията най-малко да се отрази на 
земеделския сектор. 

 Ако изолацията на страната продължи до месец юни, има голяма вероятност да настъпи 
икономическа рецесия. Земетресението от 26.11.2019 г. е нанесло значителен удар върху 
секторите туризъм и услуги в областите Тирана и Дуръс, а пандемията засяга сериозно 
производството. На практика плановете за възстановяване от земетресението са останали 
на хартия. 

Белгия 

 Първите прогнози на Националната банка на Белгия (БНБ) за икономически растеж като част 
от нейния „Монитор на бизнес цикъла“ сочат забавяне на растежа на БВП, който ще падне 
от 0,4% през последното тримесечие на 2019 г. до 0,2% през първото тримесечие на 2020 г. 
На този фон растежът на частното и публичното потребление би трябвало да остане 
стабилен, докато инвестициите в бизнес и жилищни имоти ще намалеят, а приносът на 
нетния износ към растежа на БВП ще остане отрицателен. 

 Спадът в търсенето и в предлагането, които се дължат на  прекъсвания в световните 
снабдителни вериги, ще доведат до прекъсване на производството и ще засилят 
икономическите последици. 

Великобритания 

 CEBR /Centre for Economics and Business Research/ предвижда спад от 0,5% през първото 
тримесечие и 15% през второто, когато икономиката ще усети ефекта от наложените 
рестрикции и спада на потреблението. Анализът предвижда възстановяване и ръст през 
третото и четвъртото тримесечие, което ще компенсира донякъде предходните и годината 
ще завърши с общ спад на БВП с около 4% и безработица от 7%. През 2021 г. и 2022 г. 
британската икономика ще отбележи ръст от съответно 3,5% и 2.5% 
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 Според KPMG спадът на БВП за 2020 г. ще бъде в рамките на 2,6%, но втората половина от 
годината ще бъде белязана от нулев растеж. Групата отбелязва, че в случай на 
продължителна епидемия има опасност британската икономика да изпита спад от 5,4%, по-
голям, отколкото след кризата от 2008-2009 г. 

  Британската търговска камара предложи правителствената прогноза да бъде ревизирана и 
посочи, че през 2020  г. БВП ще нарасне с 0,8% поради кризата, след което през 2021 г. и 
2022 г.  ще расте сравнително равномерно с около 1,5% 

Германия  

 Индексът Ifo (индекс на бизнес климата, даващ данни за ситуацията в реално време) се 
срива с още 1,6 пункта и към момента е 86,1 пункта, за разлика от м.февруари когато беше 
96,0 пункта. Оценката на моментната ситуация спада с 0,8 пункта, а на очакванията с 2,3 
пункта. Германската икономика е в шок, показват актуалните анализи на института. 

 В преработвателната индустрия индексът е на най-ниското си ниво от 2009 г. насам, 
а по отношение на спада в очакванията индексът е на историческо ниско ниво за 
последните 70 години на провеждане на анкети сред бизнеса. 

 В услугите индексът на бизнес климата е на най-ниското си ниво от началото на 
водене на измерванията му през 2005г., същото е и при търговията с изключение на 
тази с хранителни стоки и дрогериите. 

 Единствено при строителството спада на индекса е за момента относително бавен . 

 Според  Ifo Барометър експортните очаквания на индустрията са спаднали от -1,1 пункта 
през м. февруари на  -19,8 пункта през м.март. Това е най-силният спад от обединението на 
Германия и най-ниската стойност от м.май 2009 г. насам. 

 Пандемията е стопирала световната търговия и Германия като експортна нация е особено 
силно засегната от това. Най-сериозно страдат автомобилната индустрия, 
машиностроителната, производителите на облекло и текстил. Един сравнително по-умерен 
спад се наблюдава при производителите на електрическо оборудване и при химическата 
индустрия. 

 Според  Ifo Барометър на заетостта германските фирми са спрели напълно планирането на 
персонал. Барометърът на заетостта е спаднал значително през м.март на 93,4 пункта от 
98,0 през м.февруари. Това е най-резкият спад от въвеждането му през 2002 г. и най-
ниската стойност  от м.януари 2010 г. насам. В услугите, в търговията /макар и по-слабо/ се 
наблюдава масово освобождаване на персонал. В индустрията за сега спадът при този 
барометър е най-нисък, а в строителството не се наблюдават промени в персонала. С оглед 
на обявени намерения за съкращаване, тенденцията на спад със сигурност ще продължи в 
следващите месеци.  

Влияние на кризата върху икономиката на германските федерални провинции  Бавария 
и Баден  –Вюртенберг – анализ , прогноза и оценки – виж Приложение № 1 

Влияние на кризата върху поведението на германските потребители – виж Приложение 
№2 
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Дания 

 Според Националната банка на Дания, в икономически план пред страната се откриват три 
възможни сценария, а именно : 

 Растежът намалява с 3% - постепенно отваряне на страната до юни и потреблението 
да се завърне към нормалните си нива след Великден. 

 Растежът намалява с 5% - Дания започва да се отваря с по-бавни темпове след 
Великден и това продължи до септември. 

 Растежът намалява с 10% - коронавирусът отново пламва през 2020 г., тъй като 
Дания се е отворила прекаленo бързо, а кризата в глобален мащаб се окаже по-
дълбока и продължителна. 

 Според Националната банка, ако финансовите помощни пакети на правителството не бяха 
отпуснати, отчетената безработицата е щяла да бъде много по-висока от настоящите 58 000 
новорегистрирани и да се доближи до тази в Норвегия, 300 000 души. Датските икономисти 
не се наемат да дават конкретни прогнози какви ще бъдат финалните цифри  след кризата, 
но съдейки по последствията от финансовата криза и 200 000 безработни тогава, не 
изключват това да се повтори. 

 Анализ на браншовата организация на датската индустрия (Danks Industri - DI) показва, че 
пандемията може да коства 155 милиарда крони от сумарния икономически output или 
брутен национален продукт (БНП) на Дания за 2020 г., което би означавало спад от - 6,7%. За 
сравнение, по време на финансовата криза от 2008 и 2009 г., датският БНП е отбеляза спад 
със съответно - 0,5 и - 4,9%.  

 В същото време, според двама бивши председатели на Датските икономически съвети (De 
økonomiske råd) и настоящи университетски преподаватели, дори много голям държавен 
заем за изплащане на последствията няма да попречи на правителството след отминаване 
на кризата да финансира сфери като: климата, данъчни облекчения и системата на 
благосъстояние, тъй като Дания има „достатъчно мускули“ да се справи с кризата.  
Икономиката на публичния сектор в Дания според тях, е изключително здрава, а датската 
държава има най-високия възможен кредитен рейтинг – ААА. Поради тази причина 
помощните финансови пакети могат да бъдат финансирани чрез издаването на облигации 
от страна на държавата, които поради въпросния кредитен рейтинг ще бъдат с много ниска 
лихва. Държавният дълг също е много нисък и поради това се смята, че е много далеч от 
нивото на задлъжняване, което от своя страна носи последствия за кредитния рейтинг и 
разходите по финансиране.  

Италия 

Анализ на ситуацията в Италия на агенцията за кредитен рейтинг CERVED – виж 
Приложение № 3 

Нидерландия 

 Според  данни на икономически анализатори (правителствения макроикономически think-
tank CPB), при реализиране на най-тежкия сценарий с оглед продължителността на 
предриеманите мерки на национално ниво, БВП на Нидерландия може да намалее до 7.7%. 
CPB прави оценка на четири възможни сценария за въздействието на пандемиятаа върху 
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икономиката за 2020 г. и 2021 г., базирана на продъжителността на мерките за 
ограничаване на физическите контакти и икономическия ефект на тези рестрикции. При 
всички възможни сценарии нидерландската икономика ще претърпи рецесия, като БВП ще 
намалее в диапазон между 1.2% и 7.7% за 2020 г. Според три от възможните четири 
сценария, негативният ефект върху нидерландската икономика ще бъде по-голям от този по 
време на кризата в периода 2008г. – 2009 г., когато БВП намаля до 3.7%. В допълнение, при 
най-лекия възможен сценарий, ще се наблюдава леко увеличение на нивото на 
безработицата в страната, но при най-тежкия – то може да достигне 9.4% (нивото на 
безработицата в Нидерландия в момента е около 3%). 

 В допълнение, предприетите спешни мерки от правителството за подкрепа на икономиката 
ще доведат до рязко влошаване на състоянието на публичните финанси. Пакетът от мерки, 
които в момента са в процес на конкретизиране и операционализиране,  се очаква до 
доведе до разходи от около 15 млрд. евро още през първите три месеца на прилагането му 
през 2020 г. Въпреки това, няма да бъде налице директен риск за нивата на задлъжнялост. 
Дори при най-тежкия сценарий, до края на 2021 г. равнището на публичния дълг ще бъде 
73.6% от БВП, което е далеч от дефинираните като рискови нива. 

Португалия 

 Според изследването на д-р Франсешко Франко (Francesco Franco), доктор по икономика от 
Масачузетския технологичен институт, при сегашните параметри на макроикономическите 
показатели, само за един месец БВП на Португалия търпи загуби от близо 4 млрд. евро, 
което е спад с 25% на месечна база. Анализът отчита структурата на португалската 
икономика и уязвимостта на основните ѝ сектори спрямо последиците от пандемията. Така 
например се взема предвид, че формирането на БВП на Португалия е силно зависимо от 
приноса на потреблението. По този показател Португалия е на едно от първите места в ЕС – 
потреблението е формирало 64,3% от БВП през 4-то тримесечие на 2019 година. Португалия 
е на 4-то място в ЕС, след Гърция (69,3%), Кипър (65,1%) и Румъния (64,8%). За сравнение, 
България е на 8-ма позиция, с 58,8%, а най-малко зависима от потреблението е 
икономиката на Ирландия, с 30,1%. 

 Анализира се и друг значим за формирането на БВП на Португалия - туризма. По данни за 
2018 г., Португалия е на 5-то място в ЕС по показателя принос на туристическия сектор за 
формирането на БВП (8,3%). В сегашните условия се очаква португалския туризъм да бъде 
значително редуциран в сравнение с миналата и предходни години.  

 Поради неминуемия спад на потреблението и на обема на туристическите и свързаните 
услуги, португалската икономика е реално застрашена от рецесия, а размерите ѝ са в пряка 
зависимост от продължителността на последиците от пандемията. 

 Друг авторитетен португалски икономист, д-р Рикардо Кабрал (Ricardo Cabral), в анализа си 
разглежда и други измерения на очертаващата се рецесия, които могат да влошат 
състоянието на португалската икономика и публични финанси- откроява зависимостта на 
страната от равнищата на лихвите по суверенния дълг, които се определят от 
международните финансови пазари и рейтинговите агенции. Португалия е уязвима в това 
отношение, като понастоящем вече се отчита повишаване на лихвите, срещу които страната 
емитира периодично външен дълг. 

 Финансовите пазари повишиха лихвения процент на португалския публичен дълг. 
Лисабонската борса за пореден път отчете чувствителни загуби.  
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 Проблемите за производствения сектор- откроява се прекъсването на веригите за доставка, 
затруднения на обслужващата бизнеса публична администрация, както и недостиг на 
работоспособни квалифицирани служители за индустрията. 

Ирландия  

 Вследствие на пандемията се очаква икономиката на Република Ирландия да изпадне в 
рецесия в случай, че мерките от обявеното извънредно положение останат в сила в рамките 
на 12 седмици. Спадът ще бъде в рамките на 7,1%, генериран от 25% намаление на 
потребителското търсене, 5% намаление на експорта и 8,1% намаление на инвестициите. 
Този сценарий контрастира рязко с предвиждания преди епидемията ръст на БВП на 
страната от 3%.  

 Очаква се и сериозен трус на пазара на труда. След пандемията безработицата ще нарасне 
до рекордните 18% и в края на годината се очаква да бъде в рамките на 12-13%.  Една шеста 
от трудоспособното население или 350 000 човека ще останат без работа. 

 Вместо очакваният бюджетен излишък, се очаква бюджетен дефицит от 4,3% поради 
значителен спад от 7% на събираемостта на данъците вследствие на забавената 
икономическа дейност.  Влошаването на състоянието на публичните финанси ще бъде 
задълбочено от предвидените мерки за подпомагане на икономиката в условията на 
пандемия в размер на над 15 млрд евро. 

 Поради изключително отворения си характер, възстановяването на ирландската икономика 
ще зависи не само от икономическите мерки, предприети за справяне с резултата от 
пандемията, но и от скоростта на възстановяването на другите икономики и най-вече на 
британската икономика. 

Република Северна Македония 

 Според министърът на финансите съществуват три основни сценария на правителството за 
справяне с последиците от коронавируса, както следва:  

 Благоприятен – спадане с 20 % на общата приходна част на консолидирания 
бюджет в сравнение с плановете. Това би означавало намаляване на приходите в 
бюджета с около 700 млн. евро.  

  Неблагоприятен – спадане с 30 % на общата приходна част или намаляване на 
приходите с 1 млрд. евро.  

 Най-неблагоприятен – спадане с 40 % на приходната част или създаване на 
необходимост от 1, 3 млрд. евро. Има сценарии за финансиране при трите 
изброени варианта. В ход е процедура за осигуряване на средства от МВФ и СБ. 

Румъния 

 Всички финансови институции ревизираха прогнозите си за растеж на икономиката на 
Румъния за 2020 г. и заложиха негативни показатели. Румънската BRD очаква намаляване на 
БВП с 3,9%, „Raiffeinsen Bank“ - с 2,5%, а ING – с 0,9%. Институциите отбелязват, че 
направените прогнози са изключително несигурни предвид неизвестността от 
разпространението на вируса COVID-19. 
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 Най-песимистична е Румънската търговска банка, която промени прогнозата си от +1,8% на -
4,7%. Банката очаква драстично намаляване на данъчните приходи и увеличение на 
държавните разходи, което да доведе до бюджетен дефицит в размер на 7,3% от БВП.  

 При тези условия държавният дълг ще надхвърли 40% от БВП, което ще намали кредитния 
рейтинг на страната. Също така се очаква утрояване на безработицата вследствие на 
свиването на производството. При изготвянето на анализа са взети под внимание 
прогнозите за намаляване с 3.5% на БВП в ЕС, към който е ориентирана над 70% от 
румънската търговия. Авторите също обобщават, че икономическите перспективи са 
изключително нестабилни предвид съществуването на огромни неизвестности по 
отношение на продължителността на пандемията и поведението на потребителите след 
нейното неутрализиране. 

 Икономически анализатори прогнозират, че към края на т.г. румънската лея ще се обезцени 
до нива около 4.94 леи за 1 евро (през февруари т.г. курсът се движеше около 4.78 леи ) 

Словения 

 По данни на Словенската търговско-промишлена палата (GZS), около 3/4 от словенските 
предприятия не могат да функционират нормално и са временно затворени. Очакванията са 
за спад на БВП с 6 до 8% на годишна база в оптимистичен сценарий, а песимистичните 
прогнози са за 25% спад на словенската икономиката. 

 Около 93% от компаниите, изследвани от Търговско-промишлената палата (GZS), съобщават 
за сериозни затруднения - четири от десет компании оценяват, че очакват приходите им да 
намалеят с над 70% през м. март, поради затруднения в бизнеса, други 18% очакват да 
намаляване на половина на приходите си и 18% очакват намаление с поне 30%. Микро и 
малките предприятия са особено силно засегнати, като половината от тях очакват повече от 
70% спад в приходите. 

Унгария 

 Актуална оценка на Erste Bank за икономиката на Унгария през 2020 г. прогнозира свиване с 
4,2%, нарастване на бюджетния дефицит над 5,0% от БВП и удвояване на нивото на 
безработицата.  

 В резултат на това през тази година се очаква държавният дълг да нарасне до 72,7% от БВП 
(от 66,4% през 2019 г.), а прогнозата за 2021 г. е за нива около 66,6%.  

 Очакванията са за почти двоен ръст на безработицата – от 3,4% през 2019 г. до 6,6% през 
2020 г.  

 Значително по-песимистични са прогнозите за безработицата през 2020 г. за другите страни 
от Централна и Източна Европа - 12,3% за Сърбия, 10,9% за Румъния и 9,9% за Хърватия. 
Единствената страна, в която се очаква нивото на безработица да бъде по-ниско, отколкото 
в Унгария, е Чехия (3,0%). 

 Спред анализаторите на Erste Bank, неблагоприятният сценарий, както за Централна и 

Източна Европа, така и за Унгария бавно се превръща в реалност и отразява настъпилите 

промени в икономиката през последните няколко седмици.  
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Финландия  

 Прогнозите за икономически растеж във Финландия бяха намалени, като Банката на 
Финландия прогнозира, че БВП ще спадне с между 1,5 и 4 % през 2020 г.  

 Според оценка на аналитичното звено на Elta може да се очаква финландската икономика 
да се свие с 5 % през 2020 г. 

Швейцария 

 В най-негативния си прогнозен сценарий за Швейцария, институтът за икономически 
изследвания в ETH Цюрих очаква минус 2,3% през 2020 г., което приблизително ще 
съответства на темповете на растеж на Швейцария през финансовата криза през 2009 г. 

 По отношение на Княжество Лихтенщайн възможно е кризата да засегне още по-силно 
икономиката от тази в Швейцария, според думите на Андреас Брунхарт, ръководител на 
научните изследвания в Лихтенщайнския икономически институт. 

 В случай, че се сбъднат прогнозите на SECO за навлизане в рецесия на Швейцария, това ще 
се отрази силно на Лихтенщайнската икономика. Поради малкия си размер , икономиката 
на Лихтенщайн обикновено е изложена на по-силни икономически колебания, отколкото 
по-големите страни.  

 Фармацевтичният сектор, който през последните години е двигател на растежа в 
Швейцария и също има стабилизиращ ефект при настоящата криза, играе незначителна 
роля за Лихтенщайн.  

 Възстановяването ще зависи и от най-важните експортни пазари на Лихтенщайн 
(Швейцария, Германия, САЩ, Австрия, Франция, Китай и Италия). Поради сравнително 
малката вътрешна икономика и голямата зависимост от чужди държави, конвенционалната 
антициклична фискална политика традиционно не играе роля в икономическата политика 
на Лихтенщайн. Същото се отнася и за паричната политика, тъй като Лихтенщайн зависи от 
Швейцарската национална банка. Икономиката на Лихтенщайн може да се възползва и от 
международните стабилизационни пакети въз основа на тяхното въздействие върху 
търсенето.  

Швеция 

 Според експерти в Швеция кризата може да се раздели на три етапа: 
 Етап 1: почти едновременно да се усети шоков удар и в търсенето и в предлагането. 

Това ще се отрази с различна сила на отделните сектори в икономиката, като най-
засегнат ще е секторът на услугите. 

 Етап 2: ще започне забавяне на цялата икономика. 
 Етап 3: увеличаване на безработицата и намаляване на търсенето. 

 По време на първия етап трябва да се помогне на фирмите да оцелеят и да съкращават по–
малко служители. При етап 2 – да се пристъпи към мерки за промяна в цялостната политика 
във финансовата и монетарната сфера. Като се достигне етап 3 трябва да се предприемат 
мерки за увеличаване на платежоспособното търсене. За постигане на посочените цели 
няма точна рецепта. Всяка страна ще трябва да реши индивидуално какво да предприеме. 

 Според оценки на правителството на Швеция има два основни сценария на развитие на 
икономическата ситуация – реалистичен и негативен. Към момента преобладава мнението, 
че е по-вероятно да се осъществи реалистичният сценарий. При него прогнозният ръст на 
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БВП на Швеция за 2020 г. ще намалее с около 0.3%., т.е. реалния ръст да бъде около 0.9 – 
1.0% на годишна база, намаление с около 0.2% на данъчните постъпления в бюджета. При 
по-малко вероятния негативен сценарий ръста на БВП се очаква да е 0.4%, а безработицата 
да се увеличи до 7,7%. 

 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ 

Казахстан 

 Според оценки на местни анализатори, Казахстан има продуктова и финансова готовност да 
издържи на развиващата се кризисна ситуация не повече от шест месеца, при поддържане 
на цени на петрола в рамките на 20 – до 15 щ. д./б.  

 Счита се, че очакваното, след кризата, свиване на отрасли като строителството и 
индустриалното производство, ще може да бъде компенсирано или допълвано с по-високи 
резултати в областта на IT-технологиите, съвременната логистика, комуникациите, 
вътрешния и транзитния ж.п.-транспорт, бързо развитие на културно-историческия и 
развлекателния туризъм, привличането на нови ПЧИ, включително в райони на богати, но 
неразработени природни ресурси, и в селското стопанство (животновъдство, производство 
и преработка на плодова, зеленчукова, месна и млечна продукция) на базата на високи 
научно-технически постижения, а така също – увеличаване на казахстанския аграрен и 
индустриален износ за ЕС, Китай, Русия и Близкия Изток. 

 АЗИЯ 

Виетнам 

 Световната банка намали прогнозния ръст на виетнамската икономика от 6.8% на 5.95% за 
2020 г.  

 Същевременно Виетнам отчита търговски излишък в стокообмена си в общ размер на 2.6 
млрд. щ.д. през първите два месеца на 2020 г. 

 По анализ на Министерство на планирането и инвестициите при продължаване на 
епидемията в следващите 6 месеца, 74% от виетнамските фирми ще фалират. Това ще се 
отрази драстично на плановете на ВКП и правителство за достигане на 1 млн. регистрирани 
фирми през 2020 г.  

 По статистически данни, през първото тримесечие на 2020 г. се очаква ръст на производство 
от 2.38% в сравнение със същия период на мината година (по-малък от същия ръст между 
2018 и 2019 г. -10.45%). 

Индия 

 Moody’s Investor Services намали прогнозите за ръст на БВП на Индия от 5.3% до 2.5% за 
календарната 2020 г.  

 S&P Global Ratings намали прогнозите за ръст на БВП на Индия от 5.2% до 3.5% за 
индийската финансова 2020-21 (април 2020 - март 2021 г.) 
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 Според  World Travel and Tourism Council India Initiative (WTTCII), влиянието на пандемията 
ще остави без работа близо 38 млн. души в Индия или близо 70% от заетите в 
туристическата индустрия в страната. 

 WTTCII прогнозира само в сектора на авиацията да бъдат съкратени над 40 000 души в 
Индия през следващите шест месеца. 

 Предвижда се спад от 80% в приходите на туристическата и свързаните с нея индустрии като 
транспорт и авиация през следващите три месеца до юни 2020 г. 

Китай 

 Китай за първи път спомена увеличаването на фискалния си дефицит като начин за 
преодоляване на отрицателния икономически въздействие. Според коментари на експерти, 
Китай вероятно ще повиши фискалния си дефицит до над 3 процента от БВП, нарушавайки 
„червената линия“.  

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Алжир 

 Според икономическите анализатори последиците от пандемията изправят Алжир на ръба 
на икономическия колапс с цена на барела на най-ниското ниво от 18 години и публични 
разходи три пъти по-големи от 2002 г. Ситуация, която принуди изпълнителната власт в 
Алжир да „ореже“ бюджета с 30 %. Най-вероятният сценарий е правителството да бъде 
принудено да прибегне до печатането на пари и увеличаване на външния дълг.  

Мароко 

 Първоначалните оценки са за крайно негативни преки и косвени последици върху 
социално-икономическото развитие на страната, с отражение върху търговско-
икономическите връзки, туризма и инвестиционната среда в краткосрочен, средносрочен и 
дългосрочен план. Като пряка последица от пандемията е увеличаването на безработицата 
със 700 000 души спрямо периода преди въвеждането та ограничителните мерки. 

Тунис 

 Кризата ще има значителни последици и ще доведе до безпрецедентни загуби в БВП, които 
могат да варират от 1,65% до повече от 5% в сравнение с последните прогнози за растеж на 
МВФ. 

РЮА 

 На 27 март агенция Moody’s понижи кредитния рейтинг на РЮА на под-инвестиционно ниво 
- до статус „боклук“ (след понижаването на кредитния рейтинг на РЮА до статус „боклук“ от 
агенциите Fitch и S&P през 2017 г. поради мащабната корупция и липсата на належащи 

https://timesofindia.indiatimes.com/topic/India-Initiative
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икономически реформи, Moody’s беше единствената агенция, която поддържаше рейтинга 
на РЮА на инвестиционно ниво).  

 В отговор, на 30 март т.г., финансовият министър заяви, че ще използва всички възможности 
за получаване на извънредно финансиране по линия на МВФ. По оценка на експертите РЮА 
е на прага на дълбока структурна икономическа депресия. 

Кувейт  

 Рязкото спадане на цените на суровия петрол ще окаже негативно влияние върху 
изпълнението на приходната част на бюджета и ще акумулира голям дефицит.  

Ливан 

 Министерство на финансите представи анализ относно общия размер на публичния дълг 
(178% от БВП в края на 2019 г.), с прогноза за понижение с 12% на БВП за 2020 г., дефицит по 
текуща сметка от около 27% от БВП (към края на 2020 г.) и оценка на равнището на 
инфлацията  в началото на 2020 г. (27%). 

Саудитска Арабия 

 По данни на Световната банка към момента все още пандемията не е оказала влияние 
върху промяна в годишният БВП на Саудитска Арабия въпреки променливата цена на 
петрола. Спад, обаче се наблюдава в почти всички икономически сектори. 

 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

САЩ 

 Според експерти на Bank of America рецесията ще бъде най-дълбоката в историята на САЩ. 
На базата на изследване на тенденциите в потреблението и други икономически 
показатели, анализът на Банката показва спад на БВП от 7% през първото тримесечие на 
годината. Прогнозата е, че БВП ще спадне общо с 10.4% до края на м.септември 2020 г. 
Същевременно ще бъдат загубени около 20 милиона работни места, като безработицата ще 
достигне 15.6%.  

 Управителят на клона на Федералния резерв в Бостън Ерик Розенгрен отбелязва, че 
вероятно Конгресът ще трябва да предостави допълнителни стимули за подпомагане на 
хората в „долния край на икономическия спектър“ и за стимулиране на малкия бизнес. 
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IV. МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ЕК ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА В 

ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС – ПОЗИЦИИ, МНЕНИЯ, ДЕБАТИ, МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО 

УСВОЯВАНЕ И ДР. 

 ЕВРОПА 

Албания 

 ЕС предостави безвъзмездно 50 млн. евро на Албания за борба срещу разпространението и 
преодоляване на последиците от пандемията. Те са разпределени в следните области: 

 4 млн евро за медицинско оборудване 
 11 млн евро за социална защита 
 до 35 млн евро за икономическо възстановяване. 

Германия 

 Европейските средства, предвидени по Coronavirus Response Investment Initiative, е 
препоръчително да се съсредоточат по три основни направления – здравеопазване 
(закупуване на болнично оборудване, инхалатори, маски), икономика (подпомагане на 
оборотния капитал за МСП) и социална сфера (схеми за краткосрочна заетост).  

 Индикативната разбивка на обема на инвестиции в Германия, в рамките на Coronavirus 
Response Investment Initiative е следната: 

 Суми, освободени като ликвидност  - 328 млн. евро 
 Съответни средства на ЕС - 498 млн. евро 
 Общо инвестиции, свързани с освободена ликвидност - 826 млн. евро 

Естония 

 По оценка на естонския президент Калюлайд, основната функция на ЕС е да обезпечи 
единно икономическо пространство, свободното движение на работна ръка, стоки, услуги и 
капитали, но са налице очевидни проблеми с поне три от тези компоненти. 

Португалия 

 Основният акцент в политическите коментари по темата е острата реакция на министър-
председателя Коща след последния Европейски съвет по повод изказването на 
нидерландския министър на финансите, засягащо чувствително Испания и Италия.  

 Министър-председателят потвърди, че Европейският съвет не е постигнал ясен консенсус 
относно общите мерки, които трябва да бъдат предприети, но отрече, че само две държави 
(Испания и Италия), са блокирали постигането на общо решение. Най-голямо внимание, 
според него, следва да се обърне на борбата с икономическите и социални последствия, като 
координирани действия в европейски мащаб. 
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Швейцария  

 Федералният съвет изрази задоволство от решението на ЕС, взето на 21 март т.г. да разшири 
регламента за медицински стоки и оборудване за Швейцария и другите страни от ЕАСТ. 
Функциониращият европейски вътрешен пазар е най-мощното оръжие в борбата срещу 
вируса. 

 АЗИЯ 

Виетнам  

 За Виетнам е особено важна позицията на МФВ. Говори се за транш от 50 млн. щ.д. Отделно 
Азиатската банка за развитие (ADB) отпуска допълнително около 600 млн. щ.д. към пакета 
от 6.5 млрд. щ.д. за непреки финансови стимули и проекти, предложени от държавата във 
връзка спандемията. В този аспект следят кооперирането на ЕК с ЕБВР, ЕИБ и СБ по 
проектното целево финансиране на мерки в борбата с пандемията. 

 

V. МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ЕС ЗА СПРАВЯНЕ С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

ПАНДЕМИЯТА  

 ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО БЪЛГАРСКОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО 

На 26 март 2020 г., г-жа Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател на 
Европейската комисия, изпрати писмо до кабинета на министър-председателя, г-н Бойко Борисов, 
кабинета на заместник министър-председателя, г-н Томислав Дончев, Националния оперативен 
щаб и управителя на БНБ, в което декларира личния си, както и на службите на Комисията 
ангажимент, за осигуряване на помощ и съвети в областта на политиката на държавните помощи, с 
оглед на мерките в подкрепа на бизнеса в настоящата безпрецедентна ситуация. В тази връзка тя 
акцентира върху представената по време на телеконферентния разговор между министрите на 
финансите, проведен на 23 март 2020 г., „Временна рамка за държавната помощ в условията на 
COVID-19“ /документът е приет от Комисията на 19 март 2020 г./, кеято ще позволи на държавите-
членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавна помощ, за да 
подпомогнат икономиките си.  

 
 
 КОМУНИКАЦИЯ ОТ КОМИСИЯТА ОТНОСНО „ВРЕМЕННА РАМКА ЗА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ В УСЛОВИЯТА НА 

COVID-19“  /ОТ 19 МАРТ 2020 Г./ 

В документа се казва, че епидемията е голям шок за световната икономика и икономиките на 
Съюза, и координираният икономически отговор на държавите-членки и институциите на ЕС е от 
решаващо значение за смекчаване на негативните последици.  



Министерство на външните работи на Р България 

Бюлетин на дирекция „Външноикономически отношения” 
 

76 
 

Предвид ограничения размер на бюджета на ЕС, основният отговор ще дойде от националните 
бюджети на държавите-членки. Правилата на ЕС за държавна помощ дават възможност на 
държавите-членки да предприемат бързи и ефективни действия в подкрепа на гражданите и 
бизнеса, по-специално малките и средни предприятия /МСП/, които са изправени пред 
икономически затруднения. Контролът, който ЕС ще упражнява върху държавите-членки, ще 
гарантира, че вътрешният пазар на ЕС няма да се разпокъса и ще се запазят равните условия за 
всички. Целостта на вътрешния пазар ще доведе до по-бързо възстановяване и ще се избегне 
вредното състезание за отпускане на субсидии, при което държавите-членки с по-дълбок джоб 
могат да изпреварят останалите, във вреда на сближаването в рамките на Съюза. 

Комисията предлага различни възможности, достъпни за държавите-членки, извън обхвата на 
контрола върху държавните помощи от страна на ЕС, които могат да бъдат въведени без участието 
на Комисията. Те включват мерки, приложими за всички предприятия, по отношение на 
субсидиите за заплати, спиране на плащанията на корпоративни данъци и данъци върху 
добавената стойност, на вноски за социални помощи, както и финансова подкрепа директно на 
потребителите за анулирани услуги или билети, които не се възстановяват от съответните 
оператори. 

В допълнение, държавите-членки могат да компенсират предприятия в сектори, които са 
особено засегнати от пандемията- транспорт, туризъм, култура, хотелиерство, търговия на дребно 
или организатори на отменени събития. Държавите-членки могат да нотифицират такива мерки за 
обезщетяване на щети и Комисията ще ги прецени директно, въз основа на член 107, параграф 2, 
буква б от ДФЕС /Договора за функциониранена ЕС/. 

 Временните мерки под форматана държавни помощи могат да са: 
 директни субсидии, възстановими аванси или данъчни предимства; 
 предоставяне на гаранции за заеми; 
 субсидирани лихви за заеми; 
 гаранции и заеми насочени чрез кредитни институции или други финансови 

институции; 
 краткосрочна застраховка за експортни кредити. 

Държавите-членки трябва да публикуват информация за всяка отделна помощ, предоставена 
съгласно настоящото съобщение, на уебсайта за държавна помощ на ЕС, в рамките на 12 месеца 
от момента на предоставянето й. До 31 декември 2020 г. държавите-членки трябва да 
предоставят на Комисията списък на мерките въведени въз основа на схеми, одобрени въз 
основа на настоящото съобщение. 
 

 ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР 2020 Г.- АКТУАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА COVID-19 

На 27.03.2020 г., г-жа Илзе Йохансон, генерален секретар на Европейската комисия, е изпратила 
писмо до ПП на Р България в Брюксел относно необходимостта от координиране на 
икономическите политики на равнище ЕС в контекста на разпространението на COVID-19.  

Според Комисията, основните етапи от текущия цикъл на Европеския семестър следва да бъдат 
запазени през следващите седмици. В същото време тяхното съдържание може да бъде 
радикално коригирано, за да съответства на настоящите приоритети. Съгласно календара на 
Европейския семестър, следващият ключов етап е приемането от Комисията на 20 май 2020 г. на 
специфичните препоръките по страни. В писмото се отбелязва, че процесът на споделяне на 
информация и обсъждане на най-добрия подход за координиран отговор на политиката би 
означавал, че препоръките от Семестъра представляват решаващ елемент от обща стратегия за 
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възобновяване работата на икономиките, след като бъде постигнат контрол върху 
разпространението на вируса и започне постепенното вдигане на ограничителите мерки.  

Комисията възнамерява да работи съвместно с държавите членки, както и да предложи 
актуализиран подход на работа и график за осъществяване на контакти, съобразени с настоящите 
ограничения. Европейската комисия е наясно с трудностите пред които са изправени 
националните администрации в процеса на координацията на необходимите входящи потоци от 
информация. Ето защо предлага през тази година работата да продължи на опростена основа, за 
да се сведе до минимум административната тежест, като същевременно се даде възможност за 
координиран отговор. Много скоро службите на Комисията ще представят предложение за 
съгласуване с държавите членки на опростен формат за Програмите за стабилност и конвергенция. 
Националните програми за реформи също ще бъдат рационализирани. Ще бъде проявена 
максимална гъвкавост и по отношение на сроковете. Единственото строго изискване, 
произтичащо от законодателството, е задължението държавите членки да представят 
програмите си за стабилност и конвергенция най-късно до 30 април 2020 г.  

В писмото се акцентира върху важността от осигуряването на своевременното приемане от 
Съвета на специфичните за страните препоръки, по-късно тази пролет, тъй като нарушаването на 
графика на Европейския семестър би имало неблагоприятни последици за подготовката на 
координирана стратегия за възобновяване работата на икономиката на ЕС, както и по отношение 
на подготовка на проектобюджетите. 

 
 ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИНВЕСТИЦИОННАТА ИНИЦИАТИВА В ОТГОВОР НА КОРОНАВИРУСА- 

СИТУАЦИЯТА В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ“, ПРОВЕДЕНА НА 27 МАРТ 2020 Г. 

По време на видеоконференция, организирана от Хърватското председателството на ЕС, г-жа 
Елиза Ферейра, комисар по сближаване и реформи в Европейската комисията, е заявила, че 
меркитена ЕС  в областта на инвестициите целят да се даде бърз отговор на кризата и да се 
осигури ликвидност за държавите-членки. Тя е очертала три области, в които инвестициите следва 
да бъдат насочени–  подкрепа на системите за здравеопазване, краткосрочни схеми за заетост и 
осигуряване на работен капитал за МСП.  

Информирала е, че в допълнение към неусвоеното и невъзстановеното на ЕС предварително 
финансиране за 2019 г., Комисията ще предостави на държавите-членки предварителното 
финансиране за 2020 г. на два транша- 5 млрд. евро веднага и още 5 млрд. евро през април 2020 г. 
По този начин държавите-членки ще разполагат със средства за финансиране на спешни мерки за 
справяне с кризата. Г-жа Ферейра е информирала, че е създадена работна група в Комисията, 
целта на която е да ускори процедурите по промени на програмите във връзка с COVID-19, което тя 
очаква да приключи за една седмица. Г-жа Ферейра е информира за приетата от Комисията 
„Временна рамка за държавната помощ в условията на COVID-19“, която позволява 
безпрецедентна помощ  за МСП. Комисията е активирала и средства по фонд „Солидарност“, в 
размер на 800 мн. Евро, в подкрепа на борбата с кризата.  

Комисията обръща сериозно внимание на желанието на държавите-членки за втора фаза на 
промени в законодателството с цел осигуряване на по-голяма гъвкавост, особено по отношение на 
трансферите между различните европейски фондове, включително възможността за трансфери от 
Кохезионния фонд, на трансфери между различните категории региони, на промени между 
различните тематични цели, както и намаляване на изискванията за тематична концентрация. 
Комисията допуска подобна втора фаза на промени с оглед опростяване на препрограмирането, 
но преди да се пристъпи към нея, иска да види дали сегашните промени не дават достатъчна 
степен на гъвкавост на държавите-членки. Обърнала е внимание на това, че при 
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препрограмирането, във връзка с COVID-19, следва да се отчете кои проекти ще бъдат оставени за 
финансиране в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка, което налага нейното 
бързо приемане, за да знае Комисията с каква свобода на маневриране разполага.    
 

 СПЕШНА ПОМОЩ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ 

В прес-рилийз от 30 март 2020 г. Европейската комисия съобщи, че осигурява на държавите от 
Западните Балкани 38 милиона евро пряка помощ за справяне с епидемията. За покриването на 
спешни нужди Албания и Северна Македония ще получат по 4 милиона евро, Босна и 
Херцеговина- 7 милиона евро, Черна гора- 3 милиона евро, Косово- 5 милиона евро, Сърбия- 15 
милиона евро. 

За да помогне за смекчаване на социално-икономическото въздействие от пандемията, ЕС ще 
пренасочи още 374 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ за 
подпомагане възстановяването на партньорите от Западните Балкани, в краткосрочен и 
средносрочен план. Това ще включва подкрепа за частния сектор, повишаване на социалната 
защита, със специално внимание към уязвимите групи и засилване на устойчивостта в сектора на 
общественото здраве. 

За подкрепа на социално-икономическото възстановяване на Албания ще бъдат отпуснати 46,7 
милиона евро, на Босна и Херцеговина- 73,5 милиона евро, на Черна гора- 50 милиона евро, на 
Северна Македония- 62 милиона евро, на Сърбия- 78,4 милиона евро и на Косово- 63 милиона 
евро. 

 
 ЕС ПРИЕМА ВРЕМЕННА ОТМЯНА НА ЛЕТИЩНИТЕ СЛОТОВЕ С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ НА АВИОКОМПАНИИТЕ 

В прес-рилийз от 30 март 2020 г., Комисията информира, че за срок до 24 октомври 2020 г. 
временно се отменят изискванията за летищните слотове, които задължават авиокомпаниите да 
използват най-малко 80 % от своите слотове за излитане и кацане. Решението ще помогне на 
въздушните превозвачи да се справят с драстичния спад във въздушния трафик, причинен от 
кризата с коронавируса. Премахването на правилото „използваш или губиш“ до октомври ще 
спомогне за смекчаване на тежките икономически последици за авиокомпаниите и ще им даде 
сигурност за целия летен сезон."  

Отмяната ще се прилага със задна дата- от 1 март до 24 октомври 2020 г. Специално за полетите 
между ЕС и Китай или Хонконг, мярката ще се прилага и от 23 януари до 29 февруари 2020 г./23 
януари 2020 г. е датата на затваряне на първото летище от китайските власти/. 

Ако настоящото сериозно положение се запази, мярката може да бъде удължена с помощта на 
делегиран акт на Комисията. Комисията ще наблюдава положението и ще докладва по въпроса до 
15 септември 2020 г. 

 
 ЕК  ЩЕ ОСИГУРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА КОВИД-19 

 
Европейската комисия съобщи на 1 април 2020 г., че осигурява допълнително 48,5 млн. евро за 

18 проекта, насочени към изследване на болестта. Средствата ще бъдат от програмата "Хоризонт 
2020". По този повод българският еврокомисар, г-жа Мария Габриел, отбелязва, че „изследванията 
ще помогнат на лекарите по-добре да откриват вируса и така ще се ограничи разрастването на 
епидемията. Това е поредният принос на ЕС в преследването на бързина в засичане на 
заболяването“. 
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 ЕС ЩЕ ОТПУСНЕ 140 МИЛИОНА ЕВРО ЗА СТРАНИТЕ ОТ "ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО" ЗА БОРБА С COVID-

19 

Ще бъде финансирана доставката на медицински изделия и лична екипировка: апарати за 
обдишване, лабораторни комплекти, маски, очила, защитни костюми. Европейската комисия, в 
сътрудничество със Световната здравна организация, ще отпусне 30 милиона евро, за да осигури 
съвместното закупуване на необходимие материали и ефективното им разпределяне през 
следващите седмици между здравните системи на шестте държави от "Източното партньорство". 
Средствата ще подпомагат националните здравни администрации в обучението на медицински и 
лабораторен персонал, както и в прилагането на мерки за повишаване на осведомеността. 

В допълнение ще бъдат предоставени над 11,3 милиона евро под формата на субсидии за 
организации на гражданското общество.  

Комисията обяви, че работи в тясно сътрудничество с международните финансови институции и 
финансовите институции в държавите-членки на ЕС и ще стартира нова програма за подкрепа на 
стойност 100 милиона евро, за да помогне на малки и средни предприятия, включително 
самостоятелно заети лица, да опростят достъпа до заеми и да стимулират бизнеса си след кризата. 

Освен това, в настоящата криза ЕС ще мобилизира основния си инструмент за намаляване на 
риска- Европейския фонд за устойчиво развитие, в размер на 1,55 милиарда евро, като 500 
милиона ще бъдат предоставени на съседните на ЕС страни. Това ще осигури ликвидност на тези 
страни, включително чрез оборотни средства, търговско финансиране или мораториум върху 
обслужването на дългове.  

 
 ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС 

 По времена заседанието на Комитета на постоянните представители към ЕС /КОРЕПЕР–II/, 
проведено на 1 април 2020 г., началникът на кабинета на председателя на Европейския съвет, г-н 
Франсоа Ру, е информирал, че председателят на Европейския съвет и председателят на ЕК са 
започнали работа по пътна карта за подготовка на всобхватен План за инвестиции и 
възстановяване на ЕС. В подготовката ще бъдат включени Европейския парламент и социалните 
партньори. Работи се по две писти- краткосрочни мерки за справяне с кризата и средно и 
дългосрочни мерки за възстановяване.  

Краткосрочни мерки: поддържане на ликвидността, спешна подкрепа за индустрията, действия 
за репатриране на гражданите на ЕС в трети страни, преодоляване на проблемите пред 
функциониране на Единния пазар; подкрепа за преодоляване на недостига на медицински 
консумативи, подкрепа за научните изследвания и проучвания за разработване на ваксина. 

Средно и дългосрочни мерки: фискални мерки на държавите-членки /ДЧ/ за стимулиране на 
търсенето /ЕС може да подпомогне действията на ДЧ като се облекчат правилата на Пакта за 
стабилност и растеж/; увеличаване на капацитета за кредитиране на Европейската 
инвестиционнабанка и използване възможностите на Европейския механизъм за стабилност; 
преформулиране на Многогодишната финансова рамка с цел преодоляване на кризата.  
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 ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАМКАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ 

ПОРЪЧКИ В ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ, СВЪРЗАНА С КРИЗАТА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 

На 1 април 2020 г. в Официалният вестник на Европейския съюз са публикувани практически 

указания за използване на рамката за обществени поръчки в ситуацията предизвикана от COVID-

19.  

В тях Комисията указва начини за използване на всички гъвкавости, предлагани от рамката на 

ЕС за обществените поръчки. Основно внимание е обърнато на възможностите пред купувачите от 

публичния сектор в държавите-членки за използване на гъвкави решения за задоволяване на 

неотложни нужди, свързани със закупуване на лични предпазни средства, лекарства и машини за 

обдишване. 

 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РЕФОРМИ ЗА 2020 Г. 

На 2 април 2020 г., г-жа Илзе Йохансон, генерален секретар на Европейската комисия, е 
изпратила писмо до ПП на Р България в Брюксел относно актуализация на съдържанието и 
формата на националните програми за реформи за 2020 г.  
/Приложение № 4– документ  „UPDATED GUIDANCE ON THE CONTENT AND FORMAT OF THE 
NATIONAL REFORM PROGRAMMES 2020“ /.  

Националната програма за реформи следва да има следната структура: 
 Въведение- съдържа цялостната стратегия на национално ниво и основните 
политически инициативи в отговор на пандемията COVID-19; връзката между мерките, 
представени в НПР и насоките, предоставени от Комисията в годишната стратегия за 
устойчив растеж. 
 Макроикономически перспективи за периода, обхванат от НПР- съдържа 
обобщение на основните елементи- перспективи за заетост, участие на работната сила и 
социалната ситуация, включително неравенство. 
 Основен политически отговор на големи социално-икономически 
предизвикателства- преглед на политическия отговор на държавите-членки на основните 
социално-икономически предизвикателства и пропуски в инвестициите, които възникват в 
светлината на пандемията. Следва да съдържа подраздел за всяко предизвикателство, като 
се посочва списък на мерките, които се предприемат или планират и се акцентира върху 
информация за следващите правни, административни, бюджетни и оперативни стъпки при 
тяхното разработване. 
 Институционални въпроси- да се обясни националния институционален процес за 
одобрение на НПР, както и участието на националните институционални участници- 
национален парламент, регионални/местни власти, социални партньори и заинтересовани 
страни от гражданското общество.  
 

Държавите- членки се насърчават да представят своите Национални програми за реформи не 
по-късно от 30 април 2020 г.  
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 РАЗШИРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ИНИЦИАТИВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА В ОТГОВОР НА 

КРИЗАТА С КОРОНАВИРУСА ЧРЕЗ МЕРКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ГЪВКАВОСТ ПРИ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ /ЕСИФ/    

На 2 април 2020 г. Комисията представи нов пакет от законодателни предложения в рамките на 
инвестиционната си инициатива в отговор на коронавируса „Coronavirus Response Investment 
Initiative Plus“  
/Приложение № 5 - документ «Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 1301/2013 as regards 
specific measures to provide exceptional flexibility for the use of the European Structural and 
Investments Funds in response to the COVID-19 outbreak“/.  
Мерките са насочени към въвеждане на допълнителна гъвкавост в рамките на ЕСИФ. В тази връзка 
Комисията предлага промени в Регламента за общоприложимите разпоредби, сред които: 
възможност за 100% съфинансиране от ЕС през 2020-2021 г; възможност за трансфери между 
Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/, Европейския социален фонд /ЕСФ/ и 
Кохезионния фонд /КФ/; възможност за трансфери между категориите региони; отпадане на 
изискванията за тематична концентрация; отпадане на изискванията за предварителна оценка и 
бизнес план при използването на финансови инструменти; допустимост на разходи за завършени 
операции в отговор на кризата с коронавируса; 10% гъвкавост при приключване на програмите; 
опростяване на одитите чрез по-широко използване на нестатистически методи за извадка.  

Комисията предлага промени в правната регулация и на следните европейски фондове: 
 Европейския фонд за регионално развитие, чрез които се допуска подкрепа за 
предприятия в затруднено положение;  
 Европейския фонд за морско дело и рибарство, чрез които се допуска подкрепа при 
временно прекратяване на дейностите и за съхранение на риболовни и аквакултурни 
продукти.  
 Европейския земеделски фонд за развитие на селските региони, като се повишава 
гъвкавостта при използването на финансовите инструменти.  
 Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, целящи 
въвеждането на мерки за предпазване от болестта при доставянето на помощта.  
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ В ОТГОВОР НА КРИЗАТА, 

ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ЕПИДЕМИЯТА COVID-19 

На 2 април 2020 г. Комисията представи съобщение до Европейския парламент, Европейския 
съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Европейския комитет на 
регионите за допълнителни мерки в отговор на кризата.  
/Приложение № 6 - документ „COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS- Coronavirus Response, Using every available 
euro in every way possible to protect lives and livelihoods“ /.  

Комисията предлага: 
 Създаването на нов инструмент „SURE“ за солидарност на ЕС на стойност 100 млрд. 
евро, за подпомагане на работниците да запазят доходите си и в подкрепа на 
предприятията да запазят персонала си. 
 Предоставяне на пълна гъвкавост на европейските структурни и инвестиционни 
фондове, за да може всяко евро да бъде насочено в подкрепа на усилията за опазване на 
общественото здраве или за смекчаване на икономическия удар върху хората и бизнеса. 
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 Поставяне на всяко налично евро от бюджета на ЕС за тази година в извънреден 
инструмент, за подкрепа на усилията за спасяване на животи. 
 

Представеният пакет с предложения е в подкрепа на хората, за осигуряване на необходимото 
оборудване на хората на първа линия, както и за подпомагане на доброволците, които помагат на 
най-уязвимите. 

Предстои спешното превръщане на предложенията в законодателство, както и преминаването 
от законодателната фаза към прилагането им в рекордни срокове. 
  

 


