Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АИКБ ПРЕДЛАГА СТРАНАТА НИ ДА ВЪВЕДЕ НЕМСКИЯ МОДЕЛ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
Германски инвеститор дава подробности за немската мярка за 60% подкрепа.
Как е в Германия:
При бруто-заплата от 2000 евро, разходите на предприятието за работника са 2473,70 евро (т.е. 473,70 евро
допълнителни разходи на предприятието за осигуровки и други бюджетни плащания):
Нетната заплата е: 1400 евро (с редица условности предвид по-комплексната система за изчисляване на данъците в
Германия).
В режим на намалена заетост (Kurzarbeit) сметките са следните:
Нетна заплата: 60% от нормалното нето, т.е. 840 евро (= 60% х 1400). Това се поема от Агенция по заетостта.
Разходи за предприятието: 80% от осигуровките върху нормалната бруто-заплата, като предприятието трябва да поеме и
дела от осигуровките, дължим от работника. Върху 2000 евро бруто предприятието нормално дължи 397,50 евро
осигуровки, а работникът 402,50 евро, т.е. общо осигуровките са 800 евро. От тях предприятието плаща 640 евро (= 80% х
800). Това всъщност е разходът на работодателя за цял месец, в който работникът не ходи на работа. Като процент от
нормалните разходи за този работник се получава 26% (= 640 / 2473,80).
Важно е да се отбележи, че като допълнителна мярка заради корона-кризата, на предприятието в момента се
възстановяват платените осигурителни вноски, т.е. в периода на кризата неговите разходи за работника са 0% спрямо
нормалните.
Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Което означава схема
„60/0“.
Как е в България при схемата 60/40?
При заплата 1000 лв. бруто, разходите на предприятието са 1194,20 лв.
Нетна заплата: 775,98 лв.
В режим на схемата 60/40 сметките са следните:
Нетната заплата остава същата, т.е. 775,98 лв. (Компенсацията е 100%, което не се прави никъде, несправедливо е към
работещите, невъзможно е при криза, би имало драстично по-малък обхват)
Разходите на предприятието са 594,20 лв. (= 40% х 1000 + 194,20) за цял месец, в който работникът не ходи на работа.
Като процент от нормалните разходи за този работник се получава 50 % ( = 594,20 / 1194,20).
А като процент от нетната заплата на работника предприятието плаща 77% (= 594,20 / 775,98). Т.е. сравнено
с германското „60/0“ българското е „23/77“.
Просто е:
Да го направим като в Германия. В рамките на същия заделен ресурс от 1 млрд. лв. Алтернативата е работника да
бъде съкратен и тогава схемата става пак „60/0“. Държавата ще изхарчи същите пари, без да е запазила заетостта.
Investor.bg
√ АИКБ предлага да се приложи германският модел за компенсации 60/0
В противен случай държавата ще изхарчи същите пари, без да е запазила заетостта, смятат индустриалците
В България да се въведе германският модел за компенсации на бизнеса с оглед запазване на заетостта. Това предлагат от
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
От АИКБ в детайли представят как се прилага мярката 60/40 у нас и моделът, възприет в Германия – 60/0.
Посочва се, че в Германия при брутна заплата от 2000 евро, разходите на предприятието за работника са 2473,70 евро
(т.е. 473,70 евро допълнителни разходи на предприятието за осигуровки и други бюджетни плащания), като нетната
заплата е 1400 евро.
В режим на намалена заетост сметките са следните: Нетна заплата: 60% от нормалното нето, т.е. 840 евро (= 60% х 1400).
Това се поема от Агенция по заетостта.
Разходите за предприятието са 80% от осигуровките върху нормалната брутна заплата, като предприятието трябва да
поеме и дела от осигуровките, дължим от работника. Върху 2000 евро бруто предприятието нормално дължи 397,50 евро
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осигуровки, а работникът 402,50 евро, т.е. общо осигуровките са 800 евро. От тях предприятието плаща 640 евро. От
АИКБ поясняват, че това всъщност е разходът на работодателя за цял месец, в който работникът не ходи на работа. Като
процент от нормалните разходи за този работник се получава 26% (= 640 / 2473,80).
От АИКБ уточняват, че като допълнителна мярка заради настоящата криза, на предприятието се възстановяват платените
осигурителни вноски. Това означава, че в периода на кризата разходите за работника са 0% спрямо нормалните. Освен
това държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Това на практика
означава схема "60/0".
От АИКБ разясняват и схемата 60/40 у нас, която вече беше одобрена и се прилага.
При заплата 1000 лв. бруто разходите на предприятието са 1194,20 лв. и нетната заплата е775,98 лв.
В схемата 60/40 сметките са следните: Нетната заплата остава същата, т.е. 775,98 лв.
От АИКБ посочват, че компенсацията е 100%, което според тях е несправедливо към работещите и би имало драстично
по-малък обхват.
Разходите на предприятието са 594,20 лв. (= 40% х 1000 + 194,20) за цял месец, в който работникът не ходи на работа. От
Асоциацията изчисляват, че като процент от нормалните разходи за този работник се получава 50% ( = 594,20 / 1194,20).
Като процент от нетната заплата на работника предприятието плаща 77% (= 594,20 / 775,98). Т.е. сравнено с германското
"60/0" българското е "23/77"", пресмятат от АИКБ.Ето защо от АИКБ искат да използваме немската схема в рамките на
същия заделен ресурс от 1 млрд. лв. В противен случай държавата ще изхарчи същите пари, без да е запазила заетостта,
смятат индустриалците.
Мениджър
√ Да въведем немския модел за запазване на заетостта, предлага АИКБ
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага страната ни да въведе немския модел за запазване на
заетостта. Те базират своето предложение на германски инвеститор, който дава подробности за немската мярка за 60%
подкрепа.
Как е в Германия:
При бруто-заплата от 2000 евро, разходите на предприятието за работника са 2473,70 евро (т.е. 473,70 евро
допълнителни разходи на предприятието за осигуровки и други бюджетни плащания): Нетната заплата е: 1400 евро (с
редица условности предвид по-комплексната система за изчисляване на данъците в Германия).
В режим на намалена заетост (Kurzarbeit) сметките са следните: Нетна заплата: 60% от нормалното нето, т.е. 840 евро (=
60% х 1400). Това се поема от Агенция по заетостта.
Разходи за предприятието: 80% от осигуровките върху нормалната бруто-заплата, като предприятието трябва да поеме и
дела от осигуровките, дължим от работника. Върху 2000 евро бруто предприятието нормално дължи 397,50 евро
осигуровки, а работникът 402,50 евро, т.е. общо осигуровките са 800 евро. От тях предприятието плаща 640 евро (= 80% х
800). Това всъщност е разходът на работодателя за цял месец, в който работникът не ходи на работа. Като процент от
нормалните разходи за този работник се получава 26% (= 640 / 2473,80).
Важно е да се отбележи, че като допълнителна мярка заради кризата около коронавируса, на предприятието в момента
се възстановяват платените осигурителни вноски, т.е. в периода на кризата неговите разходи за работника са 0% спрямо
нормалните.
Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Което означава схема „60/0“.
Как е в България при схемата 60/40?
При заплата 1000 лв. бруто, разходите на предприятието са 1194,20 лв. Нетна заплата: 775,98 лв.
В режим на схемата 60/40 сметките са следните: Нетната заплата остава същата, т.е. 775,98 лв. (Компенсацията е 100%,
което не се прави никъде, несправедливо е към работещите, невъзможно е при криза, би имало драстично по-малък
обхват).
Разходите на предприятието са 594,20 лв. (= 40% х 1000 + 194,20) за цял месец, в който работникът не ходи на работа.
Като процент от нормалните разходи за този работник се получава 50 % ( = 594,20 / 1194,20). А като процент от нетната
заплата на работника предприятието плаща 77% (= 594,20 / 775,98). Т.е. сравнено с германското „60/0“ българското е
„23/77“.
От АИКБ предлагат модела на Германия. В рамките на същия заделен ресурс от 1 млрд. лв. Алтернативата е работника да
бъде съкратен и тогава схемата става пак „60/0“. Държавата ще изхарчи същите пари, без да е запазила заетостта.
Дума
√ Българите очакват тежка финансова криза
Спадът на икономиката може да достигне 10% според банкери
86% от българите са на мнение, че предстои тежка финансово-икономическа криза. Това показва съвместно национално
проучване на БТВ и "Маркет Линкс", проведено сред 980 души над 18 г. в периода 27-30 март по метода на телефонна и
онлайн анкета. 91% се безпокоят от въздействието на епидемията върху икономиката.
Повече от половината българи пък се притесняват от това да не загубят работата си - 56 на сто. 80% от гражданите са
притеснени какво ще се случи с доходите им като последствие от коронавируса. Те очакват техните възнаграждения да
намалеят през настоящата година. Близо 60% одобряват мерките за справяне с кризата.
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Коронакризата дава множество човешки жертви, но тя вече започна сериозно да се отразява и на икономиката. И
България няма да направи изключение. Реалистичният сценарий предполага спад на БВП у нас през тази година с 10%.
Това е записано в доклад на белгийската банкова и застрахователна група КВС, собственик на ОББ и ДЗИ. Актуализацията
е поискана от клиенти на компанията, а данните са публикувани в сайта на групата.
От доклада се вижда, че според оптимистичния вариант икономиката на България ще отчете спад от 4%, а
песимистичната прогноза е за намаление на БВП с 12%. Според финансовия министър Владислав Горанов за тази година
най-песимистичният вариант е за спад на БПВ от 3% и именно на тази база е предложената актуализация на държавния
бюджет. Според мотивите към актуализацията от фискална гледна точка България се намира в добра кондиция на прага
на тази извънредна ситуация. Преди дни бившият вицепремиер проф. Даниела Бобева прогнозира 5-6% спад на
икономиката през второто тримесечие на годината.
В доклада на KBC се посочва, че реалистичният спад за Германия ще бъде 9%, песимистичният е за 11,5% намаление, а
оптимистичната прогноза е за редуциране на икономиката с 5,5%. Най-лоши са прогнозите за Испания и Италия - там
намалението на произведените от икономиката стоки и услуги се очаква да е 16,5% (реалистичен сценарий). Общо за
еврозоната се очаква спадът да е 11,3% при реалистичен сценарий, 14% при песимистичен и 6% при оптимистичен. От
доклада се разбира още, че при най-лошите прогнози на икономиките ще им трябва минимум година и половина, за да
се възстановят.
42% от бизнеса предпочитат съкращения пред схемата 60/40
Не повече от 8% от работодателите в България смятат да се възползват от марката в помощ на бизнеса, известна като
60/40, при която държавата поема 60 на сто от заплатата, върху която е бил осигуряван работникът, но само ако фирмата
плати останалите 40 на сто и осигуровките. 42 на сто от фирмите предпочитат да съкратят част от хората си, а близо 50%
ще комбинират принудителен платен или неплатен отпуск за справяне с кризата. 7 на сто пък смятат да съкратят всички
свои служители. Това показват данните от анкета сред членове на Българската стопанска камара. От Асоциацията на
индустриалния капитал в България призоваха правителството да промени схемата на 60/0, която на практика е като при
съкращаване на служители и изпращането им на трудовата борса, но хората остават да се водят на работа във фирмите.
Това е моделът в Германия за подпомагане на бизнеса и според организацията българският бюджет може да издържи
подобна помощ с 1 млрд. лв.
Economic.bg
√ Бизнесът да не плаща нищо от антикризисната програма, иска АИКБ
Работодателската организация иска да се използва "германския модел", при който служителите получава само 60%
от заплатата си
В България 60% от нетната заплата на работниците в засегнатите от кризата компании трябва да се поеме от държавата
(например от Агенцията по заетостта). Работодателят пък би трябвало да поеме единствено 80% от осигуровките върху
брутната заплата. Това заявява Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), аргументирайки се, че такъв е
моделът в режим на намалена заетост в Германия.
От работодателската организация добавят, че освен това, като допълнителна мярка заради кризата с коронавируса
COVID-19, на предприятията в западноевропейската страна платените осигурителни вноски в момента се възстановяват.
Това означава, че по време на кризата разходите на компанията за дадения работник, който не работи, са 0%.
„Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Което означава схема „60/0““,
заявяват от АИКБ.
По отношение на постановлението на българските управляващи за схемата „60/40“ от организацията обясняват, че
всъщност става за разпределение 23/77 на финансовата тежест за компенсацията на засегнатите от кризата служители.
Това е така, тъй като освен 40% от брутната заплата на служителя, компанията трябва да плати и неговите осигуровки.
Освен това от АИКБ смятат за несправедливо нетната заплата да се изплаща на 100% (775.98 лв. в случай на 1000 лв.
брутна заплата): „Компенсацията е 100%, което не се прави никъде, несправедливо е към работещите, невъзможно е при
криза, би имало драстично по-малък обхват“.
Club Z
√ АИКБ иска 60/40 да следва германския модел - 60/0
Разликите в двата модела - обяснени
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага страната ни да въведе германския модел за
запазване на заетостта - "60/0", съобщиха от пресцентъра на работодателската организация, цитирана днес от БТА.
В Германия при брутна заплата от 2000 евро разходите на предприятието за работника са 2473,70 евро (т.е. 473,70 евро
допълнителни разходи на предприятието за осигуровки и други бюджетни плащания): нетната заплата е: 1400 евро (с
редица условности предвид по-комплексната система за изчисляване на данъците в Германия).
В режим на намалена заетост сметките са следните: нетна заплата: 60 на сто от нормалното нето, т.е. 840 евро (= 60 на
сто х 1400). Това се поема от Агенцията по заетостта. Разходи за предприятието са: 80 на сто от осигуровките върху
нормалната брутна заплата, като предприятието трябва да поеме и дела от осигуровките, дължим от работника.
Върху 2000 евро брутно възнаграждение предприятието нормално дължи 397,50 евро осигуровки, а работникът 402,50
евро, т.е. общо осигуровките са 800 евро. От тях предприятието плаща 640 евро (= 80 на сто х 800). Това всъщност е
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разходът на работодателя за цял месец, в който работникът не ходи на работа, посочват от АИКБ. Като процент от
нормалните разходи за този работник се получава 26 на сто (= 640 / 2473,80).
Като допълнителна мярка заради корона кризата на предприятието в момента се възстановяват платените осигурителни
вноски, т.е. в периода на кризата неговите разходи за работника са нула процента спрямо нормалните.
Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60 на сто от нетната заплата на работника. Което означава схема "60/0",
посочват от АИКБ за германския модел.
От организацията дават информация как се работи в България при схемата "60/40". При заплата 1000 лв. бруто разходите
на предприятието са 1194,20 лв. Нетна заплата: 775,98 лв. В режим на схемата "60/40" сметките са следните: нетната
заплата остава същата, т.е. 775,98 лв.
Компенсацията е 100 процента, което не се прави никъде, несправедливо е към работещите, невъзможно е при криза, би
имало драстично по-малък обхват, коментират от асоциацията.
Разходите на предприятието са 594,20 лв. (= 40 на сто х 1000 + 194,20) за цял месец, в който работникът не ходи на
работа. Като процент от нормалните разходи за този работник се получава 50 процента ( = 594,20 / 1194,20).
А като процент от нетната заплата на работника предприятието плаща 77 на сто (= 594,20 / 775,98). Т.е. сравнено с
германския модел "60/0", българският е "23/77".
По тази причина от асоциацията призовават и в България да започне прилагането на модела на Германия в рамките на
същия заделен ресурс от 1 млрд. лв. Алтернативата е работникът да бъде съкратен и тогава схемата става пак "60/0",
посочват още от асоциацията и изтъкват, че държавата ще изхарчи същите пари, без да е запазила заетостта.
Business.dir.bg
√ AИКБ: Сравнено с германското "60/0", българското е "23/77"
Работодателската организация предлага да се въведе германския модел за запазване на заетостта
Германски инвеститор дава подробности за немската мярка за 60% подкрепа. Така започва съобщението на Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ). Работодателската организация не прие утвърденото от правителството и
Тристранния съвет правило 60:40.
От АИКБ обясняват как в Германия се прилага мярката за запазване на заетостта и сравняват с действието на схемата в
България. И предлагат германският опит да се приложи и у нас.
Как е в Германия
При бруто-заплата от 2000 евро, разходите на предприятието за работника са 2473,70 евро (т.е. 473,70 евро
допълнителни разходи на предприятието за осигуровки и други бюджетни плащания):
Нетната заплата е: 1400 евро (с редица условности предвид по-комплексната система за изчисляване на данъците в
Германия).
В режим на намалена заетост (Kurzarbeit) сметките са следните:
Нетна заплата: 60% от нормалното нето, т.е. 840 евро (= 60% х 1400). Това се поема от Агенция по заетостта.
Разходи за предприятието: 80% от осигуровките върху нормалната бруто-заплата, като предприятието трябва да поеме и
дела от осигуровките, дължими от работника. Върху 2000 евро бруто предприятието нормално дължи 397,50 евро
осигуровки, а работникът 402,50 евро, т.е. общо осигуровките са 800 евро. От тях предприятието плаща 640 евро (= 80% х
800). Това всъщност е разходът на работодателя за цял месец, в който работникът не ходи на работа. Като процент от
нормалните разходи за този работник се получава 26% (= 640 / 2473,80).
Важно е да се отбележи, че като допълнителна мярка заради корона-кризата, на предприятието в момента се
възстановяват платените осигурителни вноски, т.е. в периода на кризата неговите разходи за работника са 0% спрямо
нормалните.
Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Което означава схема "60/0".
Как е в България при схемата 60/40?
При заплата 1000 лв. бруто, разходите на предприятието са 1194,20 лв.
Нетна заплата: 775,98 лв.
В режим на схемата 60/40 сметките са следните:
Нетната заплата остава същата, т.е. 775,98 лв. (Компенсацията е 100%, което не се прави никъде, несправедливо е към
работещите, невъзможно е при криза, би имало драстично по-малък обхват.)
Разходите на предприятието са 594,20 лв. (= 40% х 1000 + 194,20) за цял месец, в който работникът не ходи на работа.
Като процент от нормалните разходи за този работник се получава 50 % ( = 594,20 / 1194,20).
А като процент от нетната заплата на работника предприятието плаща 77% (= 594,20 / 775,98). Т.е. сравнено с
германското "60/0", българското е "23/77".
Просто е, отбелязват от АИКБ.
"Да го направим като в Германия. В рамките на същия заделен ресурс от 1 млрд. лв. Алтернативата е работникът да бъде
съкратен и тогава схемата става пак "60/0". Държавата ще изхарчи същите пари, без да е запазила заетостта", се казва в
заключение на съобщението на АИКБ.
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Дарик
√ АИКБ предлага страната ни да въведе немския модел за запазване на заетостта
От АИКБ предлагат страната ни да въведе немския модел за запазване на заетостта. Те базират своето предложение на
германски инвеститор, който дава подробности за немската мярка за 60% подкрепа.
Как е в Германия:
При бруто-заплата от 2000 евро, разходите на предприятието за работника са 2473,70 евро (т.е. 473,70 евро
допълнителни разходи на предприятието за осигуровки и други бюджетни плащания):
Нетната заплата е: 1400 евро (с редица условности предвид по-комплексната система за изчисляване на данъците в
Германия).
В режим на намалена заетост (Kurzarbeit) сметките са следните:
Нетна заплата: 60% от нормалното нето, т.е. 840 евро (= 60% х 1400). Това се поема от Агенция по заетостта. Разходи за
предприятието: 80% от осигуровките върху нормалната бруто-заплата, като предприятието трябва да поеме и дела от
осигуровките, дължим от работника.
Върху 2000 евро бруто предприятието нормално дължи 397,50 евро осигуровки, а работникът 402,50 евро, т.е. общо
осигуровките са 800 евро. От тях предприятието плаща 640 евро (= 80% х 800).
Това всъщност е разходът на работодателя за цял месец, в който работникът не ходи на работа. Като процент от
нормалните разходи за този работник се получава 26% (= 640 / 2473,80).
Важно е да се отбележи, че като допълнителна мярка заради кризата около коронавируса, на предприятието в момента
се възстановяват платените осигурителни вноски, т.е. в периода на кризата неговите разходи за работника са 0% спрямо
нормалните. Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Което означава схема
„60/0“.
Как е в България при схемата 60/40?
При заплата 1000 лв. бруто, разходите на предприятието са 1194,20 лв.
Нетна заплата: 775,98 лв.
В режим на схемата 60/40 сметките са следните:
Нетната заплата остава същата, т.е. 775,98 лв. (Компенсацията е 100%, което не се прави никъде, несправедливо е към
работещите, невъзможно е при криза, би имало драстично по-малък обхват)
Разходите на предприятието са 594,20 лв. (= 40% х 1000 + 194,20) за цял месец, в който работникът не ходи на работа.
Като процент от нормалните разходи за този работник се получава 50 % ( = 594,20 / 1194,20).
А като процент от нетната заплата на работника предприятието плаща 77% (= 594,20 / 775,98). Т.е. сравнено с
германското „60/0“ българското е „23/77“. От АИКБ предлагат модела на Германия.
В рамките на същия заделен ресурс от 1 млрд. лв. Алтернативата е работника да бъде съкратен и тогава схемата става
пак „60/0“. Държавата ще изхарчи същите пари, без да е запазила заетостта.
Fakti.bg
√ АИКБ предлага да въведем германския модел
Подробности за немската мярка за 60% подкрепа на бизнеса от държавата
Oт AИКБ прeдлaгaт cтрaнaтa ни дa въвeдe нeмcкия мoдeл зa зaпaзвaнe нa зaeтocттa. Тe бaзирaт cвoeтo прeдлoжeниe нa
гeрмaнcки инвecтитoр, кoйтo дaвa пoдрoбнocти зa нeмcкaтa мяркa зa 60% пoдкрeпa.
В Гeрмaния при брутo-зaплaтa oт 2000 eврo, рaзхoдитe нa прeдприятиeтo зa рaбoтникa ca 2473,70 eврo (т.e. 473,70 eврo
дoпълнитeлни рaзхoди нa прeдприятиeтo зa ocигурoвки и други бюджeтни плaщaния): нeтнaтa зaплaтa e: 1400 eврo (c
рeдицa уcлoвнocти прeдвид пo-кoмплeкcнaтa cиcтeмa зa изчиcлявaнe нa дaнъцитe в Гeрмaния).
В рeжим нa нaмaлeнa зaeтocт (Kurzаrbеit) cмeткитe ca cлeднитe: Нeтнa зaплaтa: 60% oт нoрмaлнoтo нeтo, т.e. 840 eврo (=
60% х 1400). Тoвa ce пoeмa oт Aгeнция пo зaeтocттa. Рaзхoди зa прeдприятиeтo: 80% oт ocигурoвкитe върху нoрмaлнaтa
брутo-зaплaтa, кaтo прeдприятиeтo трябвa дa пoeмe и дeлa oт ocигурoвкитe, дължим oт рaбoтникa.
Върху 2000 eврo брутo прeдприятиeтo нoрмaлнo дължи 397,50 eврo ocигурoвки, a рaбoтникът 402,50 eврo, т.e. oбщo
ocигурoвкитe ca 800 eврo. Oт тях прeдприятиeтo плaщa 640 eврo (= 80% х 800).
Тoвa вcъщнocт e рaзхoдът нa рaбoтoдaтeля зa цял мeceц, в кoйтo рaбoтникът нe хoди нa рaбoтa. Кaтo прoцeнт oт
нoрмaлнитe рaзхoди зa тoзи рaбoтник ce пoлучaвa 26% (= 640 / 2473,80).
Вaжнo e дa ce oтбeлeжи, чe кaтo дoпълнитeлнa мяркa зaрaди кризaтa oкoлo кoрoнaвируca, нa прeдприятиeтo в мoмeнтa
ce възcтaнoвявaт плaтeнитe ocигуритeлни внocки, т.e. в пeриoдa нa кризaтa нeгoвитe рaзхoди зa рaбoтникa ca 0% cпрямo
нoрмaлнитe. Държaвaтa плaщa цялaтa кoмпeнcaция, рaвнa нa 60% oт нeтнaтa зaплaтa нa рaбoтникa. Кoeтo oзнaчaвa cхeмa
„60/0“.
В Бългaрия при cхeмaтa 60/40 при зaплaтa 1000 лв. брутo, рaзхoдитe нa прeдприятиeтo ca 1194,20 лв. Нeтнa зaплaтa:
775,98 лв.
В рeжим нa cхeмaтa 60/40 нeтнaтa зaплaтa ocтaвa cъщaтa, т.e. 775,98 лв. (Кoмпeнcaциятa e 100%, кoeтo нe ce прaви
никъдe, нecпрaвeдливo e към рaбoтeщитe, нeвъзмoжнo e при кризa, би имaлo дрacтичнo пo-мaлък oбхвaт)
Рaзхoдитe нa прeдприятиeтo ca 594,20 лв. (= 40% х 1000 + 194,20) зa цял мeceц, в кoйтo рaбoтникът нe хoди нa рaбoтa.
Кaтo прoцeнт oт нoрмaлнитe рaзхoди зa тoзи рaбoтник ce пoлучaвa 50% ( = 594,20 / 1194,20).
A кaтo прoцeнт oт нeтнaтa зaплaтa нa рaбoтникa прeдприятиeтo плaщa 77% (= 594,20 / 775,98). Т.e. cрaвнeнo c
гeрмaнcкoтo „60/0“ бългaрcкoтo e „23/77“. Oт AИКБ прeдлaгaт мoдeлa нa Гeрмaния.
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В рaмкитe нa cъщия зaдeлeн рecурc oт 1 млрд. лв. Aлтeрнaтивaтa e рaбoтникa дa бъдe cъкрaтeн и тoгaвa cхeмaтa cтaвa
пaк „60/0“. Държaвaтa щe изхaрчи cъщитe пaри, бeз дa e зaпaзилa зaeтocттa.
В. Монитор
√ АИКБ: Държавата да плаща 60%, а от бизнесът нула
В България да се въведе германският модел за компенсации на бизнеса с оглед запазване на заетостта, предлагат
от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Работодателската организация в детайли представя как се
прилага мярката 60/40 у нас и моделът, възприет в Германия – 60/0.
В България 60% от нетната заплата на работниците в засегнатите от кризата компании трябва да се поеме от държавата.
Работодателят пък би трябвало да поеме единствено 80% от осигуровките върху брутната заплата.
От АИКБ добавят, че освен това, като допълнителна мярка заради кризата с коронавируса COVID-19, на предприятията в
западноевропейската страна платените осигурителни вноски в момента се възстановяват. Това означава, че по време на
кризата разходите на компанията за дадения работник, който не работи, са 0%.
„Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Което означава схема „60/0““,
заявяват от АИКБ.
По отношение на постановлението на българските управляващи за схемата „60/40“ от организацията обясняват, че
всъщност става за разпределение 23/77 на финансовата тежест за компенсацията на засегнатите от кризата служители.
Това е така, тъй като освен 40% от брутната заплата на служителя, компанията трябва да плати и неговите осигуровки.
Освен това от АИКБ смятат за несправедливо нетната заплата да се изплаща на 100% (775.98 лв. в случай на 1000 лв.
брутна заплата): „Компенсацията е 100%, което не се прави никъде, несправедливо е към работещите, невъзможно е при
криза, би имало драстично по-малък обхват“.
B2bmedia.bg
√ АИКБ предлага страната ни да въведе немския модел за запазване на заетостта
Германски инвеститор дава подробности за немската мярка за 60% подкрепа.
Как е в Германия:
При бруто-заплата от 2000 евро, разходите на предприятието за работника са 2473,70 евро (т.е. 473,70 евро
допълнителни разходи на предприятието за осигуровки и други бюджетни плащания):
Нетната заплата е: 1400 евро (с редица условности предвид по-комплексната система за изчисляване на данъците в
Германия).
В режим на намалена заетост (Kurzarbeit) сметките са следните:
Нетна заплата: 60% от нормалното нето, т.е. 840 евро (= 60% х 1400). Това се поема от Агенция по заетостта.
Разходи за предприятието: 80% от осигуровките върху нормалната бруто-заплата, като предприятието трябва да поеме и
дела от осигуровките, дължим от работника. Върху 2000 евро бруто предприятието нормално дължи 397,50 евро
осигуровки, а работникът 402,50 евро, т.е. общо осигуровките са 800 евро. От тях предприятието плаща 640 евро (= 80% х
800). Това всъщност е разходът на работодателя за цял месец, в който работникът не ходи на работа. Като процент от
нормалните разходи за този работник се получава 26% (= 640 / 2473,80).
Важно е да се отбележи, че като допълнителна мярка заради корона-кризата, на предприятието в момента се
възстановяват платените осигурителни вноски, т.е. в периода на кризата неговите разходи за работника са 0% спрямо
нормалните.
Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Което означава схема
„60/0“.
Как е в България при схемата 60/40?
При заплата 1000 лв. бруто, разходите на предприятието са 1194,20 лв.
Нетна заплата: 775,98 лв.
В режим на схемата 60/40 сметките са следните:
Нетната заплата остава същата, т.е. 775,98 лв. (Компенсацията е 100%, което не се прави никъде, несправедливо е към
работещите, невъзможно е при криза, би имало драстично по-малък обхват)
Разходите на предприятието са 594,20 лв. (= 40% х 1000 + 194,20) за цял месец, в който работникът не ходи на работа.
Като процент от нормалните разходи за този работник се получава 50 % ( = 594,20 / 1194,20).
А като процент от нетната заплата на работника предприятието плаща 77% (= 594,20 / 775,98). Т.е. сравнено
с германското „60/0“ българското е „23/77“.
Просто е:
Да го направим като в Германия. В рамките на същия заделен ресурс от 1 млрд. лв. Алтернативата е работника да
бъде съкратен и тогава схемата става пак „60/0“. Държавата ще изхарчи същите пари, без да е запазила заетостта.
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Bulgaria ON AIR
√ Добрин Иванов, АИКБ: Не може компенсацията да е равна на трудовото възнаграждение
Мярката 60/40 е неработеща, смята той
От Kонфедерацията на работодателите и индустриалците в България поискаха допълнение към действащото извънредно
законодателство, с което да се осигури възможност за намаляване на работните заплати на служителите, за да може да
се запазят работните им места и да се разпредели солидарно тежестта между тях и работодателите.
Как гледат на предлоението от АИКБ и защо поискаха въвеждане на германски модел за компенсации?
"Не става въпрос за намаляване на заплатите на работниците и служителите. Трудовите възнаграждения се дължат за
отработено време и положен труд. Става въпрос за намаляване на размера на компенсация. А това, което казваме в
нашето становище е, че не е справедливо и възможно компенсациите за неотработено време и неположен труд да е
равна на трудовото възнаграждение за пълен работен ден. Компенсацията е компенсира част от дохода", каза
изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.
Той посочи, че компенсацията, която се изплаща при настъпване в риск на безработица, е 60% от осигурителния доход, а
не е целият доход.
"Когато говорим за компенсацията - тази за неположен труд се явява заместващ доход. Това е доход, който се дава
на работника в момент, в който той не може да полага труд. Но в никакъв случай той не трябва бъде равен на
трудовото възнаграждение, защото се изкривява целият социално осигурителен модел и не е справедливо", каза още
Добрин Иванов пред Bulgaria ON AIR.
Според него мярката 60/40 е неработеща.
"Ние още след приемането ѝ възразихме остро срещу нея, защото голяма част от работодателите, които има опасност да
направят съкращения, няма да се възползват от тази мярка. Те нямат икономическа възможност и е икономически
неизгодна както за предприятията, така и за работника", категоричен е изпълнителният директор на АИКБ.
Той допълни, че германският модел, за който се спомена у нас, е коренно различно работещ.
"В Германия има кризисно законодателство, което казва, че когато има криза на заетостта, държавата компенсира
предприятията с 60% от осигурителния доход, като не поставя условия за доплащане на останалите 40%. Но
предприятието има задължение да плаща 80% от осигурителните вноски", посочи Добрин Иванов.
Вижте целия разговор във видеото.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Депутатите решават за удължаване на извъредното положение
Парламентарно заседание ще има и днес. На него извънредното положение трябва да бъде удължено до 13 май.
Народните представители ще обсъдят и промени в Закона за енергетиката, засягащи цената на газа, парното и топлата
вода.
Парламентът ще работи по нови правила, след като трима депутати дадоха положителни проби за коронавирус.
Още в началото на пленарното заседание депутатите ще гласуват промените, с които ще работи парламентът по време
на извънредното положение. Депутатът от ДПС Йордан Цонев коментира след снощния председателски съвет.
"Ще се регистрираме по-дълго - на групи от по-малко хора. Гласуванията ще бъдат в определен период от време, пак на
групи, за да няма в залата толкова много хора, които да създават тази опасна обстановка."
До 13 май ще се удължи извънредното положение. Депутатите ще гласуват на първо четене поевтиняването на парното и
топлата вода заради договорените по ниски цени на природния газ, който "Булгаргаз" купува от руския си доставчик
"Газпромекспорт". Компенсацията трябва да бъде изчислена за сметките за всеки отделен месец от пети август 2019
година до 31 март тази година. Депутатът от БСП Таско Ерменков е скептичен.
"Няма точен механизъм, по който да се заставят топлофикационните дружества да изчислят точно колко пари дължат на
всеки един от своите клиенти, а още по-трудно става с онези, които имат годишно изравняване на сметките. А от гледна
точка на връщането на парите, ги връщаме като свръхпечалба на онези, които вече са ги изчислили от страната на
крайната продукция".
Енергийната комисия ще приеме крайният вариант преди днешното заседание на парламента.
√ Бюджетната комисия ще обсъди актуализацията на бюджета
Актуализацията на бюджета ще бъде гласувана на първо четене днес. Преди извънредното заседание в пленарната зала,
ресорната комисия ще обсъди текстовете, в които се предлага лимитът на новия дълг през годината да се увеличи до 10
милиарда лева. В момента този лимит е два милиарда и 200 милиона лева.
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Актуализацията на бюджета е изчислена при сценарий, в който заради кризата с Ковид-19 икономиката ни има спад от
3%. За да се посрещне тази ситуация, държавата ще налее един милиард лева допълнително във фонд "Безработица" и
ще увеличи капитала на банката за развитие със 700 милиона лева, обясни финансовият министър Владислав Горанов:
„4,2 милиарда. Останалата част от лимита ще бъде активирана само в случай, че се налага след кризата или в следващите
месеци в хода на 2020 г. осигуряването на допълнително ликвидно финансиране за консолидираната фискална
програма.“
Въпреки това данъците няма да бъдат увеличавани, категоричен е Горанов, който обясни кои сектори ще бъдат
подпомогнати по мярката "60 към 40":
„Сектори, които имплицитно са включени като допустими. Тези сектори, на които им беше забранено да работят през
този период. За всички други, ако се докаже спад през март 2020 г. спрямо 2019 г. с повече от 20% - имат право да се
включат към мярката.“
Тази мярка обаче е оспорвана от бизнеса и от опозицията. Според Румен Гечев от левицата тя ще е неефективна, а
изчисленията на финансовото министерство за щетите върху икономиката са неверни:
„Правителството ни казва, че безработицата ще нарасне само с 2%, което е силно развеселяващо, след като в найразвитите икономики САЩ вече говорят за 15-20 на сто безработица. В България само 2%, тоест от 4,5 да стане 6,5%.“
Кабинетът бърза с приемането на актуализацията, за да може да задвижи осъществяването на мерките за подпомагане
на гражданите и на бизнеса.
√ Инвестират 100 млн. лева за възстановяване на инфраструктурата за напояване
Близо 100 млн. лева ще бъдат инвестирани във възстановяване на инфраструктурата за напояване в страната.
Министерството на земеделието откри две отделни процедури за подбор на проекти, които ще бъдат финансирани.
По първата процедура ще се приемат само предложения на държавното дружество „Напоителни системи“. Общият
размер на финансовата помощ тук е 45 милиона евро, а максималният размер за едно проектно предложение е 6
милиона евро.
Втората процедура е за проектни предложения от сдружения за напояване. Те разполагат с общ ресурс от над 5 милиона
евро, като максималният размер за един кандидат е до 1 500 0000.
Подаването на проекти ще се извършва изцяло по електронен път, а крайният срок за подаване на предложения е 3 юли.
БНТ
√ КЗП съобщава за голям брой сигнали от началото на извънредното положение
Нарушения при обявяване на цените в търговските обекти се наблюдават и по време на карантината.
Потребителите сигнализират за нередности.
От началото на извънредното положение силно са скочили сигналите към Комисията за защита на потребителите. За
липсващи стоки от първа необходимост и предпазни средства през тази седмица няма сигнали, но се появяват жалби
срещу некоректни търговци.
Над 350 проверки са направени в търговските обекти по време на извънредното положение На принципа таен клиент са
открити необявени цени на някои стоки.
Димитър Маргаритов - председател на КЗП: Това е действително голям проблем, тъй като означава, че търговците
биха могли произволно да определят цените спрямо всеки един клиент поотделно. Тук съвместно работим и с колегите
от НАП, които имат правомощия при откриване на нередности с касовите апарати и неиздаване на фискални бонове.
Проследени са тревожни сигнали за предлагани стоки с изтекъл срок на годност, както и за разминаване в цените.
Димитър Маргаритов - председател на КЗП: Стоката е с една цена на щендера, а се таксува на касовия апарат с повисока цена. И очевидно се разчита на това, че хората не са особено внимателни в този момент.
Следят много активно Интернет пространството - с над 150 проверки за периода. Засечени са лекарства, които се
отпускат само с рецепта.
Димитър Маргаритов - председател на КЗП: Тук се наблюдават доста опити за измами. Профили, предлагащи на
изгодни цени маски, ръкавици. Но впоследстивие или не се получава нищо или стоки различни от поръчаните.
Очакват сигнали, за предпочитане в интернет страницата. Има и нов номер -* 2211, на който и търговците могат да се
консултират за отменените екскурзии и концерти.
√ Какъв е ефектът от мерките за ограничение на Covid-19 в България?
От 14 март до 1 април скоростта на разпространение на Covid-19 в България намалява стабилно, се казва в проучване на
Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), публикувано в уебсайта на центъра.
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За целите на изследването е използван метод за изчисление на времето на удвояване на случаите. На 14 март времето
на удвояване на случаите с установен Covid-19 в страната е 1,5 дни, а към 1 април то е 9,2 дни.

Ако времето на удвояване се задържи на нивото от 1 април е вероятно случаите да са двойно повече спрямо 1 април
след 9,2 дни. Ако скоростта на разпространение се забави допълнително, случаите ще се удвоят по-бавно, подчертават
авторите на проучването. Те уточняват, че целта на модела е да даде относителна представа за процесите, като от нито
един модел не може да се очаква изцяло да опише или предвиди развитието на една епидемия.
Много държави започват епидемията със стойности около 2 и във връзка с разширено прилагане на различни типове
мерки с времето успяват да увеличат времето на удвояване, според анализите на London School of Hygiene and Tropical
Medicine (LSHTM). Редица европейски държави вече успяват постепенно да увеличат времето на удвояване. Хонг Конг и
Китай също започват с време на удвояване около 2, но успешно удължават това време до над 15 дни след налагане на
мерките там. Мерките във всяка държава включват различни комбинации от социално дистанциране, ограничения в
пътуването от/до държавите и активно проследяване и поставяне на контактни лица под карантина.
Цялото проучване може да видите тук.
√ Какви са мерките за защита от кибератаки в условията на коронавирус
Ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса ни карат да прекарваме повече време онлайн или за
да работим дистанционно, отново чрез възможностите на интернет.
Кризата също така засилва стреса, което понякога ни кара да забравяме за опасностите в мрежата. Киберпрестъпниците
са готови да използват нашите слабости. Те се опитват да фалшифицират популярни страници, да инсталират зловреден
софтуер или да използват други измами, за да откраднат данни или да получат достъп до устройства. Това им дава
възможност да оперират с банкови сметки или да използват базите данни на организации.
Най-често срещани методи на кибератаки, свързани с коронавируса
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•

Фалшиви съобщения или линкове, представящи информация за чудодейни лечения, карти за разпространението
на вируса, искания за дарения, имейли от името на здравни организации. В действително те водят до зловредни
сайтове или съдържат зловреден код.
• Фалшиви съобщения или обаждания уж от Microsoft, Google Drive или други, които изискват Вашето
потребителско име и парола, като предлагат "помощ" или заплашват с временно затваряне на профил.
• Фалшиви съобщения за несъществуващи доставки
Как мога да се защитя онлайн?
• Бъдете подозрителни към имейли, обаждания и съобщения, които не са по ваша инициатива, особено ако те
използват кризата, за да ви притискат да заобиколите обичайните процедури за сигурност. Киберпрестъпниците
знаят, че често е по-лесно да заблудят човек, отколкото да хакнат добре изградена система. Не забравяйте, че
банките и други организации няма никога да ви карат да разкриете паролата си.
• Обезопасете мрежата си вкъщи. Не разчитайте на парола по подразбиране за Wi-Fi мрежата: променете я.
Ограничете броя на свързаните в мрежата устройства и допускайте само такива, които познавате.
• Подобрете паролите си. Използвайте дълги пароли, които включват комбинация от числа, букви и специални
символи.
• Защитете устройствата си. Не забравяйте да актуализирате всички системи и приложения, инсталирайте
антивирусен софтуер и го обновявайте.
• Бъдете нащрек с други членове на семейството и с гости. Децата Ви могат по погрешка да изтрият или да
променят информация или дори да заразят Ваше устройство, затова не ги допускайте до устройства, които
използвате за работа.
• Научете още начини да защитите себе си и бизнеса си.
Европейски мерки за безопасен интернет
Европейският парламент е приел мерки за безопасност и надеждност на мрежите и информационните системи предвид
на важната им обществена роля.
Европейски институции и органи като Комисията, Агенцията на ЕС за киберсигурност, Европол и екипа за отговор на
информационни инциденти и заплахи CERT-EU следят за злонамерени действия, информират и защитават хората и
бизнеса.
√ 13 партии от ЕНП искат изключването на Фидес на Виктор Орбан
Председателите на 13 партии, членуващи в Европейската народна партия, са изпратили писмо до лидера си Доналд Туск
с искане да ЕНП да изключи партията на Виктор Орбан Фидес от редовете си.
В момента Фидес е с временно замразено членство и няма право да участва във форумите на ЕНП и във взимането на
решения. Под писмото са се подписали лидери на десни партии от Белгия, Нидерландия, Дания, Норвегия, Чехия,
Гърция, Финландия, Люксембург и Словакия.
Искането идва след изявлението на Европейската комисия, че мерките, които държавите-членки взимат в борбата с
коронавируса не трябва да бъдат за сметка на погазването на принципите на правовота държава и човешките права.
Вчера председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че е притеснена от ситуацията в Унгария. Парламентът в
Будапеща прие в в понеделник законодателни промени, които позволяват на правителството на Виктор Орбан да
управлява с укази.
Законът предвижда и затвор за разпространяването на фалшиви новини, свързани с коронавируса. Някои мерки в
държавите-членки отиват твърде далеч, каза фон дер Лайен.
Премиерите на Белгия, Дания, Естония, Финланзия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва,
Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция също излязоха със съвместно изявление, в което заявяват, че
извънредните мерки, които се вземат в тази ситуация не трябва да поставят под съмнение принципите на правовата
държава, демокрацията и фундаменталните човешки права. Те призовават евроинституциите да вземат съответните
мерки.
Същевременно вчера Съдът на ЕС в Люксембург се произнесе по делото, заведено от Европейската комисия срещу
Унгария, Чехия и Полша заради отказа им да приемат бежанци по време на бежанската криза, започнала през 2015
година. Според Съда на ЕС трите държави са действали против европейските закони.
Дума
√ Задължават веригите да доставят повече наши стоки
Наблюдават се некоректни практики като двойно поскъпване, обяви Десислава Танева
Призовавам търговските вериги първо да предоставят на клиентите си националното производство, а не да внасят от
чужбина. Опазването на работата на операторите в момента е национален приоритет и, ако е необходимо, ще въведем
извънредни законови мерки, които да гарантират, че доставките в магазините ще бъдат от български производители.
Това обяви пред Нова телевизия земеделският министър Десислава Танева. "В търговските вериги на Англия и Франция
това се случва и без извънредно законодателство. Най-големият проблем в земеделието е липсата на възможност за
износ заради затруднения транспорт. Нашата задача е собствената ни продукция от плодове, зеленчуци и животни да
стигне до единствените точки за продажба в тази криза - хранителните магазини у нас. Ако успеем логистично или
законодателно да провокираме доставката в магазините да бъде от българските производители, ще премахнем
рисковете в доставките. Трябва да има разбиране. Ние произвеждаме в обем, достатъчен за цялата страна", обясни
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Танева. Тя каза, че България произвежда и агнешко месо и е готова да снабди националния пазар и за Великден, и за
Гергьовден.
По отношение на цените Танева съобщи, че се наблюдават и некоректни практики. "Когато получим сигнали за спекула с
цените на храните, уведомяваме КЗК за това. Вчера получихме сигнал за джинджифила, че цената в магазин е по-висока
и то два пъти по-висока, отколкото преди две-три седмици", каза Танева. Тя обяви, че ще има система, която да показва
движението на цените на основните хранителни стоки в големите търговски вериги. Така при нелогично увеличение побързо ще можем да сигнализираме, допълни Танева.
Преди ден имаше информация за поскъпване с близо 20 на сто на някои плодове и зеленчуци заради недостиг, тъй като
доставките, основно от Турция, са затруднени заради блокадите по границите. Статистиката на комисията по стоковите
борси и тържищата обаче не отчете към края на миналата седмица такова поскъпване.
От БАБХ съобщиха, че продължава контролът на всички работещи обекти за производство и търговия с храни.
Инспекторите проверяват съобразяват ли се търговците и производителите с наложените мерки за борба с
коронавируса. За резултатите от проверките БАБХ уведомява непрекъснато Върховната административна прокуратура.
Танева обяви, че "категорично няма риск от пренасяне на коронавирус чрез храна".
√ Проф Дуранкев: Необходима е нова данъчна система
Ще е необходима нова данъчна система в борбата с коронавируса, заяви пред "Фокус" проф. Боян Дуранкев, специалист
по глобалистика, стратегическо планиране и маркетинг. Той обясни, че в момента от най-голямо значение в световен
мащаб е общественото здравеопазване. Според него е необходимо преразглеждане на данъчната система в България, за
да разполага държавата със средства, с които да гарантира живота на хората и да подпомага бизнеса.
"В такива времена данъчната система се пипа спрямо тези, които имат най-много. По линия на данъците на физическите
лица ние имаме хора с месечни заплати от 50, 100 или 200 хил. лв. Ако на един такъв доста богат човек се вземат 30%
данък, това няма да го ощети, защото със 140 хил. лв. ще може да преживее. Бюджетът има възможност да преразгледа
много сериозно корпоративния данък и да види какво ще стане с данък печалба, защото сред тези 100 или даже 500 найголеми компании в България някои не са платили и лев данък. И то ще станат 10 години. Как живеят, как функционират
тези компании? Явно имат скрити резерви", обясни експертът.
Проф. Дуранкев препоръча да се състави план за ускореното възстановяване на икономиката след кризата. Той обясни,
че ако рецесията е 6%, ще са необходими поне 2 години, за да се достигнат предишните нива.
√ Държавите в ЕС теглят общ заем от 100 млрд. евро за заплати
Нов финансов инструмент за борба с икономическите последствия от КОВИД-19 представи председателят на
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Става дума за схема, наречена SURE, чиято цел е ЕК да предостави заеми
на държавите членки, за да плащат от бюджетите си заплатите в частния сектор в месеците на кризата. Така щели да се
предотвратят масови съкращения и огромна безработица. Общата стойност на инструмента ще е 100 млрд. евро, което е
огромна сума, равняваща се на всички средства в Европейския социален фонд за 7-годишен период. Тъй като бюджетът
на ЕС към момента не разполага с толкова голяма сума, парите ще дойдат от емитиране на общ дълг. Той ще се изтегли
от Европейската комисия, но ще трябва да се гарантира от всяка една от 27-те държави членки чрез двустранни
споразумения с ЕК. Сумата на необходимите гаранции е 25 млрд. евро. След това комисията ще раздава парите на
желаещите държави членки под формата на заем.
Мениджър
√ Готов е първият пакет от мерки за подкрепа на малкия и среден бизнес в София
Готов е първият пакет от мерки за подпомагане на малкия и среден бизнес в София, който е най-силно засегнат от
ограниченията в борбата с коронавируса. Той включва данъчен пакет, пакет с административни услуги; преразглеждане
на всички финансови инструменти на общината с цел подкрепа на повече представители на свободните професии; мерки
за подкрепа на особено засегнатите сектори в икономиката на София. Докладът с предложенията е разработен заедно с
икономистите Красен Станчев, Лъчезар Богданов и Петър Ганев от Института за пазарна икономика, Георги Ангелов от
„Отворено общество“, Иван Нейков, Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма и Надя Шабани от
Центъра за нестопанско право. Това написа в профила си във Фейсбук кметът на София Йорданка Фандъкова.
"Убедена съм, че извънредното положение, в което се намираме, изисква първо експертни анализи и второ, политическо
съгласие и обединение около работещи и добри решения за гражданите и икономиката на София. Затова още преди
седмици създадох работна група с представители на всички политически сили в общинския съвет. Днес им предавам
експертния доклад и вече работя по втората част, която също ще им представя. Тя е за отражението на кризата върху
приходите и разходите на Столична община и нуждата от актуализация на бюджета ни", пише Фандъкова.
И отчита, че въведените ограничения се отразяват изключително тежко върху планираните приходи и засягат
стратегически за общината дейности – като градския транспорт, чистотата, здравеопазването и социалните дейности.
"19 млн. лв. по-малко са събраните местни данъци и такси само за месец март. Най-сериозно е намалението при такса
смет – 14 млн. лв. по-малко и 7,5 млн. лв. по-малко от данъка върху недвижимите имоти спрямо март миналата година.
На този фон имаме повишение при някои по-малки данъци, в това число, на данъка за възмездно придобиване – с 1,7
млн. лв. повече. Загубите в транспорта за март са 6 млн. лв. по-малко приходи, събрани от Центъра за градска мобилност
– основно от намалената в пъти продажба на билети и карти и затворените „Синя“ и „Зелена“ зона. 6,5 млн. лв. са
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загубите за трите общински транспортни дружества – „Метрополитен“, „Столичен автотранспорт“ и „Столичен
електротранспорт“. Подготвяме и справката за загубите в общинските болници и ДКЦ-а", допълва столичният кмет.
Заедно с икономистите се изготвя и прогноза за размера на приходите, които могат да се очакват в следващите месеци,
както и на допълнителните разходи, които ще бъдат направени. Въз основа на тези данни столичният кмет Фандъкова ще
предложи актуализация на бюджета на София за 2020 г.
"Посоката, в която работим е – намаляване на общите разходи за някои дейности и намаляване на планираната
инвестиционна програма. Целта е да намерим баланса така че да не спираме работа, да поемем новите разходи
следствие на кризата и да продължим развитието на града. Категоричната ми позиция е, че инвестиционната програма
няма да бъде спирана, а само преразгледана с два ключови акцента. Продължаване на стратегическите за града проекти
- строителството на метрото, изграждане на вътрешни рингове и връзки с околовръстния път на София, управление на
отпадъците, строителство на нови детски градини и изграждане на центъра съвременно изкуство за свободните артисти.
Довършване и изпълнение на спечелени европейски проекти, които гарантират сериозен обем от външни финансови
средства, които инвестираме в града и бизнеса. Твърденията от последната седмица, че можем да спрем тези проекти и
да пренасочим парите за нещо друго, са подвеждащи и неверни. Спирането на тези проекти означава загуба на
гарантиран за София в момента финансов ресурс и изплащане на огромни по размер финансови санкции", казва още
кметът на София.
"С отговорност, финансова дисциплина и не на последно място, обединение, можем да се справим с този тежък удар
върху града ни. И то така, че София да продължи да бъде двигател на икономическото развитие на страната", пише още
във Фейсбук Йорданка Фандъкова.
√ Сачева нареди: Пропускателен режим и дезинфекция на работните места 2 пъти дневно
Работодателите задължително трябва да дезинфекцират работните места най-малко два пъти през работния ден, както
и да създадат организация на работа, която да ограничи до минимум преките контакти между работниците и
служителите в предприятието. Това са част от мерките за превенция на риска от разпространение на COVID-19, които се
въвеждат със заповед на социалният министър Деница Сачева. Те ще важат до отмяна на въведеното на 13 март
извънредно положение.
Работодателите се задължават да въведат пропускателен режим, който да гарантира, че на територията на
предприятието няма да бъдат допуснати работници и външни лица, които имат симптоми на остри заразни заболявания.
Задължително е и осигуряването на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите, както и на
лични и колективни средства за защита на персонала.
При използване на служебен транспорт е необходимо дезинфекциране и проветряване на превозните средства след
всеки курс.
Работниците и служителите с грипоподобни симптоми трябва да бъдат временно отстранени от работа. Същата мярка се
прилага и в случай, че те не използват предоставените им лични предпазни средства.
Изпълнението на всички мерки от заповедта трябва да се обсъдят в Комитетите/Групите по условия на труд в
предприятията, а в предприятията с по-малко от 5 работещи – с всички работници и служители. Изпълнението
на заповедта ще се контролира от Главната инспекция по труда.
√ Търговците на горива могат да подават онлайн данните за цената
Търговците на горива вече могат да подават по електронен път данни за покупната цена на горивата, които са продали
през месеца с нова е-услуга на НАП, съобщиха от приходната агенция. Услугата "Подаване на информация за покупната
цена на горивата, реализирани за календарния месец" е достъпна в портала за електронни услуги на приходната
агенция: https://inetdec.nra.bg/ с квалифициран електронен подпис (КЕП) . За достъп до електронната услуга е
необходимо да се подаде заявление за използването й през портала за електронни услуги на НАП.
В случай, че данните ще се подават от упълномощено лице, е необходимо да се подаде "Заявление за ползване на
електронни услуги с КЕП на упълномощено лице", с пълен или частичен достъп. Срокът за подаване на данни за
реализираното количество гориво в НАП е до 20-то число на следващия месец, посочват от агенцията.
От НАП напомнят, че покупната цена на горивото е средномесечната цена на придобиване без акциз и без данък върху
добавената стойност на всеки вид гориво по код от Комбинираната номенклатура. Цената е за един литър (за метан - за
един килограм) и се посочва в левове с точност до втория знак след десетичната запетая.
Търговците на горива, които вече са подали данни за месец март по стария ред, не следва да ги подават отново през
електронната услуга.
Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в
делнични дни, на цена според тарифите на съответния оператор, се посочва в съобщението.
√ Камиони и автобуси на газ могат да възстановят 50% от тол таксите
Собствениците или ползвателите на камиони и автобуси, които се движат единствено с алтернативно гориво – метан,
природен или био газ, биетанол и др., могат да възстановяват половината от сумите, платени за тол такси. Съгласно
Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, камионите и
автобусите, използващи като единствен източник алтернативно гориво, следва да заплащат такса за изминато разстояние
– тол, в размер на 50 на сто от стойността, определена за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI,
EEV.
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Сумите ще се възстановяват, независимо от използваните начини за тол таксуване – с маршрутна карта, с бордово
устройство или с GPS тракер. Потребителите могат да се запознаят с утвърдената процедура, която се намира на сайта на
Агенция „Пътна инфраструктура“ www.api.bg, в секцията „БГТОЛ“ – „Процедури“, съобщиха от пресцентъра на АПИ.
Заявленията ще се подават чрез областните пътни управления в цялата страна, АПИ или Националното тол управление.
Може да се използва и електронният адрес info@bgtoll.bg, ако собственикът има електронен подпис. В заявленията
трябва да е посочен периодът, за който са извършени плащанията, общата сума, както и документите, с които това се
доказва. За по-бърза обратна връзка с потребителите, те следва да предоставят телефон или електронен адрес.
При първоначалното подаване заявлението трябва да е придружено от декларация, в която са описани пътните превозни
средства над 3,5 т, за които се изисква възстановяването на сумите. В декларацията се посочва информация за
превозните средства - регистрационен номер, вид на пътното превозно средство, брой оси и вида на горивото. Прилагат
се копия от свидетелствата за регистрация, както и удостоверение за банкова сметка, по която ще се възстановяват
сумите.
Образци на документите могат да се изтеглят от сайта www.api.bg, в секцията „БГТОЛ“, „Образци на документи“ и от
сайта www.bgtoll.bg, в секцията „За нас“, „Заявления“.
В случай че след извършена проверка на данните служителите на НТУ установят пропуски или неточности, потребителят
ще има възможност да ги отстрани. След това ще може да възстанови 50% от сумите, които е платил за пътни такси за
съответните превозни средства.
Заявлението за възстановяване трябва да се подава до 10-то число на месеца, следващ месеца, в който е извършено
плащането на таксата за изминато разстояние. Срокът за възстановяване е 30 дни от датата на подаване на заявлението.
При изискване на допълнителни документи и доказателства срокът се удължава с времето от тяхното изискване до
предоставянето им.
√ Fitch: Кризата ескалира, дълбоката глобална рецесия е неизбежна
Безпрецедентни спадове на БВП в ЕС и САЩ /в двуцифрени измерения/ за второто тримесечие и дълбока глобална
рецесия прогнозира рейтинговата агенция Fitch, става ясно от нов анализ публикуван днес на страницата й в интернет.
Спадът на световната икономика ще е поне 1,9% през 2020 г., а понижението на брутния вътрешен продукт на САЩ,
Eврозоната и Великобритания ще достигне съответно 3,3%, 4,2% и 3,9%. Възстановяването на Китай от срива през
първото тримесечие ще бъде значително ограничено от глобалната рецесия и годишният растеж на страната ще остане
под 2%, смятат анализаторите на Fitch.
„Прогнозираният спад на БВП за годината като цяло е в съответствие с равнището му по време на световната финансова
криза, но непосредственият удар за дейността и работните места през първото полугодие на тази година ще бъде потежък“, коментира главният икономист на агенцията Брайън Култън.
Ескалирането на кризата с коронавируса и предизвиканите от това блокади по света вероятно ще намали БВП на ЕС
със 7% до 8% на годишна основа през второто тримесечие и с 28%-30% в САЩ. „Това е безпрецедентен тримесечен спад
на БВП в мирно време и е сходен с това, което считаме, че се случи в Китай през първото тримесечие“, допълва
агенцията.
Възможно е да се стигне до прилично възстановяване ако здравната криза бъде овладяна до средата на годината
до степен, че блокадите бъдат отменени и като се имат предвид предприетите вече мерки за стимулиране на
икономиката, смятат от Fitch. Но трябва да се вземат предвид много фактори, които задълбочават разместването на
пластовете като загуба на работни места, намаляване на капиталовите разходи, сътресение на цените на горивата и на
финансовите пазари, се отбелязва в анализа.
Дори и в този случай „нашата базова прогноза не предвижда връщане на БВП към нивата отпреди вируса до края на 2021
г. в САЩ и Европа“, казва Култън. На практика, с новата, ревизирана прогноза агенцията потвърждава и съобщените
преди дни негативни прогнози на МВФ за световната икономика.
Наложените блокади за контролиране на разпространението на вируса имат светкавични и драматични последици за
ежедневната икономическа дейност. Ограничителните мерки намаляват ежедневната дейност с около 20% спрямо
обичайните нива. Въздействието върху БВП ще зависи от това колко ще продължи блокадата, отбелязва Fitch.
Директното влияние на блокирането на дейността се задълбочава чрез редица канали. Най-видими са драматичните
последици за трудовия пазар, особено в САЩ и Канада, където ежеседмичните данни за заявленията при безработица
подобряват всички рекорди, допълва агенцията.
Fitch ревизира и прогнозата си за безработицата на годишна основа за развитите към рязко повишение като очаква тя да
достигне връх в САЩ от 10% през второто тримесечие и очаквания за загуба на 10 млн. работни места. Компаниите също
вероятно ще намалят капиталовите си разходи, а потребителите ще се въздържат да купуват стоки, които не са от
основна необходимост, прогнозират още финансовите анализатори.
Растящата доходност по държавните ценни книжа на нововъзникващите икономики и по корпоративните облигации
затяга условията за финансиране на световните пазари, а засилването на долара и намаляващите цени на горивата ще се
прибавят към проблемите пред растежа за страните с нововъзникваща икономика, отбелязва Fitch. Агенцията ревизира
прогнозата си за цената на петрола сорт Брент отново е ревизирана до 35 долара за барел. Изтичането на капитали и
ограничените мрежи за социална сигурност подлагат на допълнителен натиск страните с нововъзникваща икономика,
отбелязва Fitch.
Огромни пакети от мерки за стимулиране на икономиката бяха обявени в много страни, като в САЩ те достигат 10% от
БВП, а в Германия и Великобритания – до 5%.
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„В разгара на здравната криза по-високите държавни разходи може да изиграят важна роля в смекчаването на спада на
дейността, но едва ли ще наблюдаваме по-големи ползи за растежа от мерките за стимулиране, докато здравната криза
не утихне“, коментира Култън.
Fitch отбелязва, че БВП на САЩ и Европа може да намалее с още 2 процентни пункта в сравнение със сегашната базова
прогноза, ако блокадата бъде удължена до осем седмици и след това бъде отменяна бавно и постепенно. Това също ще
забави връщането на БВП към нивата отпреди кризата след края на пандемията. Ако вирусът не бъде овладян, може да
се стигне до още по-неблагоприятни резултати, предупреждава Fitch.
√ Путин удължи "неработната седмица" на Русия до края на април
Руският президент Владимир Путин разпореди неработните дни заради коронавируса в Руската федерация да бъдат
продължени до края на април, като изрично подчерта, че хората ще продължат да получават заплатите си, предаде ТАСС.
„Пикът на епидемията в света още не е преминал, включително и в нашата страна. Във връзка с това, взех решение за
удължаване на режима на неработните дни до края на месеца, т.е. до 30 април, включително“, каза държавният глава в
обръщение към гражданите.Разбира се, при добро развитие на ситуацията, този срок може да се коригира", поясни той.
Здравето и защитата на гражданите, запазването на работните места и доходите, остават наши главни приоритети,
подчерта руският президент. Той предупреди нацията, че вероятно ще се наложи на места да бъдат въведени посериозни ограничения и затова на местните власти ще бъдат дадени допълнителни пълномощия.
На 25 март Путин призова руснаците да останат у дома и обяви седмица от 30 март до 5 април за неработна в цялата
страна.
Според последните данни в Русия са регистрирани 3548 случая на коронавирусна инфекция. От тях са починали 30 души.
√ Лек ръст на борсите в Европа
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа отчитат вчера лек ръст в ранната търговия на фона на надежди
за прекратяване на ценовата война на петролните пазари между Русия и Саудитска Арабия, пише Ройтерс. Инвеститорите
обаче остават предпазливи на фона на предстоящия нов доклад за състоянието на пазара на труда в САЩ.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,14 пункта, или 0,05%, до 310,91 пункта. Немският DAX отчете ръст от
8,56 пункта, или 0,09%, до 9 553,31 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 10,86 пункта, или
0,2%, до 5 465,34 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 11,11 пункта, или 0,26%, до 4 218,35 пункта.
Подиндексът SXEP, включващ компаниите от енергийния сектор, скочи с 5,07%, като акциите на Royal Dutch Shell, Total SA
и BP поскъпнаха с 8,91%, 4,05% и 7,78%
„Нагласите на пазарите остават крехки, като инвеститорите буквално са се превърнали в кълба от нерви в очакване на
нови данни за нанесените от коронавируса щети върху американската икономика“, коментира Стивън Инес от AxiCorp
„Икономистите продължават да понижават макропрогнозите и според много пазарни анализатори всички пътища водят
надолу“, добавя той.
Анализаторите прогнозират 3,5 млн. заявленията за помощ при безработица в САЩ за седмицата, приключила на 28
март, като някои очакват те да са достигнали дори 5,25 млн.
Много страни в Европа, включително Германия и Италия, решиха да удължат до 19 април приетите мерки за
ограничаване на разпространението на коронавируса, като анализаторите очакват предстоящият сезон на отчетите да
разкрие спад на печалбите за редица компани.
„Поскъпването на акциите, което наблюдавахме през последната седмица, може да се окаже временно възстановяване.
Както и да го наречете, ако броят на нови случаи на заразени продължи да расте с настоящето темпо, слабото
икономическо представяне е почти гарантирано, както и ниските приходи за големите компании“, коментира Хюсеин
Сайед, главен пазарен стратег на FXTM.
Нов спад на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса започнаха второто тримесечие със значителен ръст на фона на
опасенията, че блокажа на американската икономика заради коронавируса ще продължи по-дълго от очакваното, пише
Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 973,65 пункта, или 4,44%, до 20 943,51 пункта, като за кратко бенчмаркът
дори отчете спад от 1100 пункта. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 изтри 114,09 пункта, или 4,41%, до 2
470,5 пункта, докато индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq записа спад от 339,52 пункта, или 4,41%, до 7
360,58 пункта.
Движението на пазарите дойде, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САщ трябва да се приготвят
за „две много, много болезнени седмици“. Според прогнози на Белия дом смъртните случаи от COVID-19 в страната ще
бъдат между 100 и 240 хил.
Същевременно с това губернаторът на щата Ню Йорк Андрю Куомо заяви, че детските площадки в град Ню Йорк се
затварят като част от мерките за социална дистанция. Той поясни, че случаите на заразени с коронавиурс в щата са над 83
хиляди.
„Има огромна несигурност. Може да погледнем назад във времето за насоки за пазара и икономиката, но това не е
перфектният сценарии“, коментира Патрик Кейзър, портфолио мениджър в Brandywine Global
„В тази ситуация, най-доброто нещо, което може да направят дългосрочните инвеститори, е да разберат какво искат в поширок план“, добавя той.
Акциите на Boeing, American Express и Dow Inc поевтиняха съответно с 12,36%, 9,08% и 7,52%.
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Според данни на на ADP и Moody’s Analytics американските компании са закрили 27 000 работни места от 12 март.
Реалният брой на закритите места обаче е значително по-голям, както показаха данните за безработицата през
седмицата, завършила на 21 март. Междувременно индексът ISM, измерващ активността на промишлените предприятия,
падна до 49,1 пункта през март от 50,1 пункта през февруари. Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването.
„Потокът от новини в момента е доста екстремен. Комбинирайте това с факта, че икономическите данни, които се
публикуват, са ужасни… инвеститорите имат много поводи за размисъл“, коментира Меган Хорнема от Verdence Capital
Advisors.
Разнопосочна търговия в Азия
Водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в четвъртък, следвайки загубите
на Уолстрийт на фона на прогнозата, че 240 хил. американци може да станат жертва на коронавируса, пише Маркетоуч.
„Страх, и още страх заля пазара“, зяави Джингуи Пан от IG. Търговците очакват пазарите да останат бурни, докато не
бъде отчете спад на новите случаи на заразени с коронавирус, а това изглежда е доста дълеч, казва още Пан.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 246,69 пункта, или 1,37%, до 17 818,72 пункта
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 46,12 пункта, или 1,69%, до 2 780,64 пункта, докато
по-малкият Shenzhen Composite отчете ръст от 37,48 пункта, или 2,26%, до 23 280,06 пункта. Хонконгският индекс Hang
Seng се повиши с 194,27 пункта, или 0,84%, до 23 280,06 пункта, след като акциите на HSBC поевтиняха с 2,63%.
В Южна Корея бенчмаркът Kospi добави 39,4 пункта към стойността си, или 2,34%, достигайки до ниво от 1 724,86 пункта.
Австралийският индекс ASX 200 се понижи с 104,3 пункта, или 1,98%, до 5 154,3 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
ръст от 4,92 пункта, или 1,18%, до 422,56 пункта. BGBX40 се повиши с 0,45 пункта, или 0,50%, до 90,23 пункта. BGTR30
напредна с 2,48 пункта, или 0,57%, до 435,36 пункта. BGREIT се повиши с 0,46%, или 0,37%, до 125,68 пункта.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Коронавирусът - последна информация от Щаба на живо;
В Стара Загора: колко проби за COVID-19 от Централна и Южна България се обработват за ден в лабораторията
там?
Повече от 31 милиона лева загуби в София през март - как Общината се бори с кризата? - кметът Йорданка
Фандъкова;
Как ще продължи учебната година? - отговорите на всички въпроси от зам.-министър Таня Михайлова;
Нова телевизия - „Здравей, България"
Ексклузивно след побоя - говори журналистът Слави Ангелов.
За тестовете на депутатите за коронавирус, актуализацията на бюджета и икономиката по време на
извънредното положение. Говори Йордан Цонев от ДПС.
За съкратените работни места, неработещите предприятия и за обезщетенията от държавата.
Говорят медиците от първа линия от инфекциозното отделение на ВМА, където се лекуват най-много болни с
COVID-19.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Защо бизнесът отказва парите на държавата по схемата 60/40
в. Труд - МЯРКАТА 60/40 ВЪРВИ КЪМ ПРОВАЛ
в. Телеграф - Мораториум по кредитите за съвестни длъжници
в. Монитор - Ваканция за изрядните платци по кредити
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Срещу COVID-19: 30 терапии „може би"
в. 24 часа - Двойно скочили болничните, 700 издават на ден
в. Труд - Местят изпитите с дo 10 дни, без пролетна Ваканция
в. Труд - Строителството на метрото няма да спира
в. Телеграф - Местят матурите на 30 май и 1 юни
в. Телеграф - Дете на 9 г. и родителите му са с коронавирус
в. Монитор - Полицаи наложиха 4 млн. лв. глоби за разходките в паркове и градинки
в. Монитор - Застраховат безплатно медиците на първа линия срещу COVID-19
Водещи интервюта
в. Сега - Болният казва с очи „умирам", плача и не знам какво да отвърна
в. 24 часа - Красен Кюркчиев съсобственик на „Фикосота": Стратегия „България на две скорости" може да запази и
животи, и икономиката
в. Труд - В Италия сега правителството подкрепя изцяло бизнеса и хората
в. Телеграф - Шефът на Гранична полиция главен комисар Светлан Кичиков: 142 000 българи са се върнали у нас от
началото на извънредното положение
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в. Монитор - Д-Р Цветеслава Гълъбова, директор на Специализираната болница: времето на самоизолация може да се
превърне успешно за нас в личен план
Водещи анализи
в. Сега - Кризата с вируса е мечта за всяка власт
в. Сега - Пораженията върху икономиката ще бъдат с 20-30% по-тежки от кризата през 2008 г.
в. 24 часа - Фаза 2: Избавлението
в. Труд - Краят на илюзиите
в. Телеграф - Съседи асистираха на учителите пред таблета
в. Монитор - Пентаграмът на банкера беглец Цветан Василев.
√ Борисов: Ще облекчим мерките след 3 поредни дни на спад в броя на заразените
"Ще облекчим мерките за борба с коронавируса след 3 поредни дни на спад в броя на заразените". Това каза премиерът
Бойко Борисов на извънреден брифинг в Министерския съвет.
Той призова всички да спазват стриктно настоящите ограничения, защото според експертите следващите три седмици ще
бъдат критични за развитието на заболяването.
√ МРРБ е разплатило в извънредното положение близо 137 млн. лв.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да извършва плащания по проекти след
обявяването на извънредното положение в страната заради разпространението на COVID-19.
Разплащанията, извършвани от Агенция „Пътна инфраструктура" към фирмите-изпълнители не са спирали, няма
забавяне и продължават да се извършват в съответствие с договорите, както и преди въвеждането на извънредното
положение на 13 март 2020 г. Разплащат се изпълнени, сертифицирани, приети и фактурирани дейности съгласно
Системите за финансово управление и контрол в АПИ. За периода 13.03.2020 - 02.04.2020 г. към изпълнители по договори
са разплатени общо 93,1 млн. лв., включително по оперативни програми.
Строително-монтажните работи на големите инфраструктурни обекти на АПИ не са спирали. Дейностите се изпълняват
съобразно извънредното положение и въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19. Работи се
на участъка от АМ „Хемус" - от пътен възел „Буховци" до пътен възел „Белокопитово", в отсечката между 94-ти и 96-ти км
на участък 1 от Боаза до пътен възел „Дерманци". Продължава изграждането на близо 6-километровото трасе на
обходния път на Поморие, с което ще завърши цялостното разширение на пътя Бургас - Слънчев бряг. Макар и в понамален обем, предвид противоепидемичните предписания, продължават строителните работи на бъдещата
автомагистрала „Европа" в участъците от ГКПП „Калотина" до Драгоман и от Драгоман до Сливница, както и на
Софийския околовръстен път от кв. „Младост" до връзката с АМ „Тракия". Не са спирали, въпреки намалените темпове и
възпрепятстването на някои доставки, и строителните работи на АМ „Струма" - в двата участъка от лот 3.1. Благоевград Крупник преди и след бъдещия тунел „Железница", както и прокопаването на съоръжението.
От 13 март до днес по европейските програми, управлявани от МРРБ, към бенефициенти - общини, областни
администрации, министерства, неправителствени организации и други, са разплатени над 22,3 млн. лв. От тях почти 21
млн. лв. са за реализирани дейности по проекти по Оперативна програма „Региони в растеж" и над 1,3 млн. лв. по
програмите за трансгранично сътрудничество.
Независимо от усложнената епидемична обстановка и обявеното извънредно положение в страната, свързано с
разпространението на COVID-19 на територията на България, по тези програми е създадена необходимата организация и
не се наблюдава забава при обработката и възстановяването на разходи по всички подадени искания за плащания от
бенефициенти. Облекчени са условията по верификация и изпълнение на проектите.
Ускорените темпове по обработка и възстановяване на извършени разходи от бенефициентите по Оперативна програма
„Региони в растеж" и програмите за трансгранично сътрудничество ще продължат, за да се допринесе в максимална
степен за справяне с настъпилата криза и да се минимизират негативните последствия в социалната и икономическата
системи на страната. Разчита се и на навременни реакции от страна на бенефициенти и изпълнители, тъй като ако някой
в системата Управляващ орган - бенефициент - изпълнител не изпълни своите ангажименти или контролни функции,
възстановяването на плащанията е по-времеемко.
След 13 март МРРБ е възстановило 21,6 млн. лв. към Българската банка за развитие. Средствата са платени за 26
приключени и въведени в експлоатация блока, които са обновени по Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради. За участие в нея са одобрени общо 2022 сгради, като до момента почти 1850 са
завършени.
√ Без съдебна ваканция тази година
Съдебна ваканция тази година няма да има. По закон тя е от 15 юли до 1 септември. Промените са заради извънредното
положение и са на трима депутати от ГЕРБ.
Освен това в народните представители посочват, че до отмяната на извънредното положение откритите съдебни
заседания може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в
процеса.
Измененията ще бъдат обсъдени днес първо в правната комисия.
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