Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,
Законът за извънредното положение поради своята спешност не беше разглеждан в НСТС. Ето защо АИКБ представя на
Вашето внимание предложения, имащи по-широк характер, с оглед смекчаване на икономическите последици от
извънредното положение върху икономиката.
1. Мерки от общ характер
▪ Прекратяване на задължението за заплащане на ТБО и данък сгради за затворениобекти и предприятия за
периода, за който те са прекратили дейността си.
▪ Извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети, микропредприятия с до 9 заети включително,
за т. нар. независими работещи, както и за артистите – изпълнители (опера, театър и пр.).
▪ Още отсега да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват мерките, които
ще трябва да се прилагат СЛЕД вдигането на извънредното положение. Поне ориентировъчно да се планират
необходимите финансови и други ресурси за осъществяване на програмата. Обезателно да се заделят финансови
ресурси за нуждите на експресните статистически изследвания, които да дадат картина с по-висока точност за
щетите, нанесени от кризата на предприятията към датата на вдигане на извънредното положение, за да може в
спешен порядък да се актуализират мерките в програмата за излизане от кризата, както и техния мащаб.
▪ Отлагане на ДДС върху неплатените фактури.
▪ За периода от обявяване на извънредното положение до неговата отмяна осигурителната вноска за сметка на
работодателя за всеки работник да не се дължи.
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▪

Експресно подпомагане (финансово или материално) за санитарно-хигиенни мероприятия и осигуряване на
лични предпазни средства и дезинфектанти според броя на заетите на трудов договор преди обявяването на
извънредното положение.
2. Мерки в сферата на насърчаване на туризма
▪ Облекчено издаване на визи на основните групи туристи – като например руски, при пристигането им в
България, на място.
▪ Разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и
изискванията за безопасност.
▪ След нормализирането на ситуацията да се проведе масирана маркетингова кампания за представяне на
страната като туристическа дестинация. Да се потърсят и въведат механизми за насърчаване на българите да
пътуват вътре в страната.
▪ Да се осигурят средства за дължимите наеми за неработещи обекти (там, където наемодател са държавата и
общините, те да се откажат от наема за срока на извънредното положение).
3. Мерки за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и товари
▪ Въвеждане на електронни товарителници. България е ратифицирала Допълнителния протокол към Конвенция
CMR относно електронната товарителница (влязъл в сила на 05.06.2011 г.), с което на практика са поставени
основите за нейното приложение на територията на страната. Използването на електронната пред хартиената
товарителница води до пестене на време, по-добра отчетност, по-добър контрол от страна на държавните
органи, има екологичен ефект и води до подобрение в междуфирмената задлъжнялост и би имало и ефект по
отношение ограничаването на хартиения документооборот, разглеждан като потенциален преносител на вируса
COVID-19 между всички участници в подготовката, изпълнението, приключването и контролирането на дадена
транспортна операция.
▪ За времето на кризата с COVID-19 логистичните бази да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура
на страната, по смисъла на дефинициите, дадени в Допълнителните разпоредби на Наредбата за реда, начина и
компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
(Обн. ДВ., бр. 81 от 23 октомври 2012 г.).
▪ Поради тежките загуби в областта на туризма, таксиметровия превоз и друг превоз на пътници да се отменят от
държавата 80% от дължимите осигуровки за работещите от тези браншове.
4. Мерки за подкрепа на допълващите образователни дейности
4.1. Преразглеждане на Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2 на ПМС 55 от 30.03.2020 г. с цел включване на частните
фирми в сектора на други/помощни дейности в образованието (код 85.4, 85.5 и 85.6), в частност – центрове за
професионално обучение; детски центрове; занимални; школи; спортни, културни и артистични дейности с деца и
младежи и др.
В настоящото постановление гореизброените са изключени от достъп за кандидатстване по мярката 60/40, тъй като
попадат в сектор Образование, макар и да са спрени със заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г., т.
4., която постановява преустановяване на “всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън
системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и
юридически лица, независимо от правно-организационната им форма”.
Настоящата формулировка поставя всички доставчици на допълващи образователни услуги, които не получават
държавна субсидия, в неравнопоставено положение и е предпоставка за съкращаване на много работни места и
фалиране на малкия бизнес.
5.

Необходими изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП):
5.1. В § 4., т. 2:
5.1.1. Заглавието да се измени, както следва: думата „преустановяване“ да се замени с думата „спиране“ и да придобие
следната редакция: „Спиране на работата при обявено извънредно положение“
5.1.2. Текстът на алинея 120в да придобие следната редакция:
„Когато при обявено извънредно положение са въведени противоепидемични мерки, ограничаващи пряко или
косвено упражняваната дейност, работодателят може със заповед да спре работата на предприятието, на част от него
или на отделни работници или служители.“
Действащата редакция на алинея 2 урежда несъществуваща хипотеза, с която работата на предприятието или на част от
него се преустановена със заповед на държавен орган. За работодателя се създава задължение да не допуска
работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта. Със Заповед РД-01-124 от
13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването не се преустановява работата на предприятията, а се преустановяват
посещенията в редица обекти. Предложената редакция на чл. 120в отразява действителната ситуация.
5.2. В ПЗР ЗМДВИП, § 4., т. 3, буква „а“:
Ал. 2 на чл. 138а да бъде изменена и допълнена, както следва:
„(2) В предприятието, в част от него или за отделни работници или служители работодателят може да установи за
целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и
служителите, които работят на пълно работно време.“
Предложената редакция позволява гъвкавост на работодателя при установяване на непълно работно време, съобразно
реалната си необходимост.
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5.3. В ПЗР ЗМДВИП, § 4., т. 4:
Алинея 1 на чл. 173а да бъде изменена и допълнена, както следва:
Думите „със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган“ да бъдат заличени, а думата „преустановена“
да бъде заменена с думата „спряна“ и текстът да придобие следната редакция:
„(1) Когато поради обявено извънредно положение е спряна работата на предприятието, на част от предприятието или
на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника
или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов
стаж.
5.4. В ПЗР ЗМДВИП §4., т. 5.
5.4.1. Заглавието да бъде изменено, както следва:
„Обезщетение при спиране на работата и при установено непълно работно време при обявено извънредно
положение“
5.4.2. Текстът на чл. 267а да бъде изменен, както следва:
„Чл. 267а. (1) За времето на спиране на работата в случаите по чл. 120в, както и при установяване на непълно работно
време от работодателя по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, работникът или служителят има право на парично
обезщетение по реда на §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Периодът на спиране на
работа се зачита за трудов стаж.
(2) При въвеждане на непълно работно време от работодателя по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда размерът на
паричното обезщетение се определя пропорционално на неотработеното време.“
5.5. В ПЗР ЗМДВИП §5
Добавя се нова т. 3 със следното съдържание:
3. В чл. 9 ал. 2 се добавя нова т. 6:
„т. 6. през което лицето е получавало парично обезщетение по чл. 267а КТ.“
С предлаганото изменение се предвижда периодът на получаване на обезщетение по реда на чл. 267а да се зачита за
осигурителен стаж, без да се дължи внасяне на осигурителни вноски.
5.6. В ПЗР ЗМДВИП § 6
Текстът да придобие следната редакция:
▪ 6. (1) По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен
институт превежда парично обезщетение в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец
януари 2020 г. на лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители,
отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на
съответните осигурени лица в срок до 5 работни дни възоснова на предоставена от Агенцията по заетостта
писмена информация.
(2) Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено
осигуряване.
(3) Осигурителите по ал. 1 подават до Агенция по заетостта информация за лицата, попадащи в режима по чл. 120в
или 267а по ред и условия, определени в акт на Министерския съвет.
5.7. Да се създаде точка в ПРЗ ЗМДВИП със следното съдържание:
„Дължимите обезщетения на осигурените лица, посочени в заявленията, подадени по реда на §6. от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., преди влизане в сила на този закон, се изплащат по реда на този
закон.“
С предложения текст се уреждат случаите на вече подадените заявления.
Нова ТВ
√ АИКБ предлага смекчаване на икономическите последици от мерките срещу коронавируса
Сред тях са прекратяване на задължението за заплащане на данък сгради за затворени обекти и предприятия за
периода, за който те са прекратили дейността си
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага на Националния съвет по тристранно сътрудничество
смекчаване на икономическите последици от мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса. Сред тях
са прекратяване на задължението за заплащане на данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, за който
те са прекратили дейността си.
Предложението включва още:
- Извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети, микропредприятия с до 9 заети включително.
- Отлагане на ДДС върху неплатените фактури.
- За периода от обявяване на извънредното положение до неговата отмяна осигурителната вноска за сметка на
работодателя за всеки работник да не се дължи.
- Мерки в сферата на насърчаване на туризма.
- Разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията
за безопасност.
- Мерки за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и товари.
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В. Банкерь
√ Българският бизнес настоява за спешна помощ от държавата
Асоциацията на индустриалния капитал в България се обърна с писмо до вицепремиера Марияна Николова и социалния
министър Деница Сачева с предложения за смекчаване на икономическите последици от извънредното положение
върху икономиката. Поводът е, че законът за извънредното положение поради своята спешност не беше разглеждан в
Тристранния съвет - представители на правителството, бизнеса и синдикатите.
Бизнесът настоява за прекратяване на задължението за заплащане на такса за битови отпадъци и данък сгради за
затворени обекти и предприятия за периода, за който те са прекратили дейността си. Също така за извънредна
еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети, микропредприятия с до 9 заети включително, за т. нар. независими
работещи, както и за артистите – изпълнители (опера, театър и пр.).
Асоциацията настоява още сега да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват
мерките, които ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение. Поне ориентировъчно да се
планират необходимите финансови и други ресурси за осъществяване на програмата и обезателно да се заделят
финансови ресурси за нуждите на експресните статистически изследвания, които да дадат картина с по-висока точност за
щетите, нанесени от кризата на предприятията към датата на вдигане на извънредното положение, за да може в спешен
порядък да се актуализират мерките в програмата за излизане от кризата, както и техния мащаб.
Отлагането на ДДС върху неплатените фактури също е добра мярка, според бизнеса. За периода от обявяване на
извънредното положение до неговата отмяна осигурителната вноска за сметка на работодателя за всеки работник да не
се дължи.
Сред по-важните предложени мерки са експресно подпомагане (финансово или материално) за санитарно-хигиенни
мероприятия и осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти според броя на заетите на трудов договор
преди обявяването на извънредното положение. А в сферата на насърчаване на туризма се предлага облекчено издаване
на визи на основните групи туристи – като например руски, при пристигането им в България, на място. Също така
разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията
за безопасност. А пък след нормализирането на ситуацията да се проведе масирана маркетингова кампания за
представяне на страната като туристическа дестинация. Да се потърсят и въведат механизми за насърчаване на българите
да пътуват вътре в страната.
Според асоциацията не трябва да се забравят и мерките за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и
товари, като една от тях е въвеждане на електронни товарителници. България е ратифицирала Допълнителния протокол
към Конвенция CMR относно електронната товарителница (влязъл в сила на 05.06.2011 г.), с което на практика са
поставени основите за нейното приложение на територията на страната. Използването на електронната пред хартиената
товарителница води до пестене на време, по-добра отчетност, по-добър контрол от страна на държавните органи, има
екологичен ефект и води до подобрение в междуфирмената задлъжнялост и би имало и ефект по отношение
ограничаването на хартиения документооборот, разглеждан като потенциален преносител на вируса COVID-19 между
всички участници в подготовката, изпълнението, приключването и контролирането на дадена транспортна операция.
Поради тежките загуби в областта на туризма, таксиметровия превоз и друг превоз на пътници да се отменят от
държавата 80% от дължимите осигуровки за работещите от тези браншове, предлага бизнесът.
Инфоемационна агенция „БЛИЦ“
√ АИКБ предлага смекчаване на икономическите последици от мерките срещу коронавируса
Сред тях е прекратяване на задължението за заплащане на данък сгради за затворени обекти
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага на Националния съвет по тристранно сътрудничество
смекчаване на икономическите последици от мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса.
Сред тях са прекратяване на задължението за заплащане на данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода,
за който те са прекратили дейността си.
Извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети, микропредприятия с до 9 заети включително. Отлагане
на ДДС върху неплатените фактури. За периода от обявяване на извънредното положение до неговата отмяна
осигурителната вноска за сметка на работодателя за всеки работник да не се дължи.
Мерки в сферата на насърчаване на туризма. Разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при
стриктно спазване на отстоянията и изискван
Дарик
√ АИКБ предлага смекчаване на икономическите последици от мерките срещу коронавируса
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага на Националния съвет по тристранно сътрудничество
смекчаване на икономическите последици от мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса.
Сред тях са прекратяване на задължението за заплащане на данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода,
за който те са прекратили дейността си.
Извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети микропредприятия с до 9 заети включително.
Отлагане на ДДС върху неплатените фактури.
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За периода от обявяване на извънредното положение до неговата отмяна осигурителната вноска за сметка на
работодателя за всеки работник да не се дължи.
Мерки в сферата на насърчаване на туризма.
Разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията
за безопасност.
Мерки за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и товари.
Еconomic.bg
√ АИКБ иска от държавата отлагане на ДДС и неплащане на осигуровки
Бизнес организацията иска свикване на Съвет зa тристранно сътрудничество и приемане на още антикризисни
икономически мерки
Отлагане на ДДС върху неплатените фактури и отмяна на задължението работодателят да внася неговата част от
осигурителната вноска за периода на извънредното положение. Това са част от предложенията на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) за смекчаване на икономическите последици от мерките за ограничаване на
разпространението на Covid-19. Работодателската организация изтъква, че Законът за извънредното положение поради
своята спешност не беше разглеждан в НСТС, поради което представя сега своите предложения и иска те да бъдат
обсъдени на заседание на Тристранката.
Сред другите мерки от общ характер, които предлага АИКБ, са прекратяване на задължението за заплащане на такса
„смет“ и данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, за който те са прекратили дейността си.
Организацията иска също така извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети, микропредприятия с до 9
заети включително, за т. нар. независими работещи, както и за артистите – изпълнители (опера, театър и пр.).
Друго, което иска работодателската организация е отсега да започне разработване на програма за излизане от кризата,
като се набелязват мерките, които ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение. Поне
ориентировъчно да се планират необходимите финансови и други ресурси за осъществяване на програмата. Обезателно
да се заделят финансови ресурси за нуждите на експресните статистически изследвания, които да дадат картина с повисока точност за щетите, нанесени от кризата на предприятията към датата на вдигане на извънредното положение, за
да може в спешен порядък да се актуализират мерките в програмата за излизане от кризата, както и техния мащаб.
Бизнес организацията иска също така експресно подпомагане (финансово или материално) за санитарно-хигиенни
мероприятия и осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти според броя на заетите на трудов договор
преди обявяването на извънредното положение.
Какво друго иска АИКБ:
Мерки в сферата на насърчаване на туризма
Облекчено издаване на визи на основните групи туристи – като например руски, при пристигането им в България, на
място;
Разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията
за безопасност;
След нормализирането на ситуацията да се проведе масирана маркетингова кампания за представяне на страната като
туристическа дестинация. Да се потърсят и въведат механизми за насърчаване на българите да пътуват вътре в страната;
Да се осигурят средства за дължимите наеми за неработещи обекти (там, където наемодател са държавата и общините,
те да се откажат от наема за срока на извънредното положение).
Мерки за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и товари
Въвеждане на електронни товарителници. България е ратифицирала Допълнителния протокол към Конвенция CMR
относно електронната товарителница (влязъл в сила на 05.06.2011 г.), с което на практика са поставени основите за
нейното приложение на територията на страната. Използването на електронната пред хартиената товарителница води до
пестене на време, по-добра отчетност, по-добър контрол от страна на държавните органи, има екологичен ефект и води
до подобрение в междуфирмената задлъжнялост и би имало и ефект по отношение ограничаването на хартиения
документооборот, разглеждан като потенциален преносител на вируса COVID-19 между всички участници в
подготовката, изпълнението, приключването и контролирането на дадена транспортна операция;
За времето на кризата с COVID-19 логистичните бази да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на
страната, по смисъла на дефинициите, дадени в Допълнителните разпоредби на Наредбата за реда, начина и
компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях (Обн. ДВ.,
бр. 81 от 23 октомври 2012 г.);
Поради тежките загуби в областта на туризма, таксиметровия превоз и друг превоз на пътници да се отменят от
държавата 80% от дължимите осигуровки за работещите от тези браншове.
Мерки за подкрепа на допълващите образователни дейности
Преразглеждане на Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2 на ПМС 55 от 30.03.2020 г. с цел включване на частните фирми в
сектора на други/помощни дейности в образованието (код 85.4, 85.5 и 85.6), в частност - центрове за професионално
обучение; детски центрове; занимални; школи; спортни, културни и артистични дейности с деца и младежи и др.;
В настоящото постановление гореизброените са изключени от достъп за кандидатстване по мярката 60/40, тъй като
попадат в сектор Образование, макар и да са спрени със заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г., т.
4., която постановява преустановяване на „всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън
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системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и
юридически лица, независимо от правно-организационната им форма“;
Настоящата формулировка поставя всички доставчици на допълващи образователни услуги, които не получават
държавна субсидия, в неравнопоставено положение и е предпоставка за съкращаване на много работни места и
фалиране на малкия бизнес.
Investor.bg
√ АИКБ предлага мерки за смекчаване на последиците от извънредното положение
Необходима е програма за излизане от кризата, посочват от асоциацията
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати писмо до министъра на труда и социалната политика
Деница Сачева и до заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна
Николова, включващо предложения за смекчаване на икономическите последици от мерките, които са наложени в
страната за овладяване на кризата с коронавируса.
В писмото, което беше изпратено и до медиите, се посочва, че Законът за извънредното положение е приет по спешност,
поради което не е разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), а сега АИКБ иска да предложи
редица мерки за справяне със ситуацията.
Сред мерките от общ характер фигурира разработката на програма за излизане от кризата. За целта трябва да се мисли
върху мерките, които ще се прилагат след приключването на извънредното положение, гласи текстът. Освен това се
предлага прекратяването на задължението за заплащане на такса битови отпадъци и данък сгради за затворените обекти
и предприятия за периода, за който са спрели работа.
От АИКБ предлагат извънредна еднократна компенсация в размер на 1000 лева за самонаетите лица, за
микропредприятията с до 9 служители, както и за независимите работещи и артистите-изпълнители.
В писмото се посочва, че би било добре да има отлагане на ДДС върху неплатени фактури, а за периода на извънредното
положение да не се дължи осигурителната вноска за сметка на работодателя за всеки работник.
Мерките в областта на туризма обхващат облекчено издаване на визи на основните групи туристи, като руските, при
пристигането им у нас, като това ще се случва на място. АИКБ предлага разрешаване на дейността на малките семейни
хотели и ресторанти, в случай че спазват стрийктно изискванията за безопасност и социално дистанциране.
Като добра възможност от асоциацията виждат по-нататъшно провеждане на голяма маркетингова кампания за
представянето на страната като туристическа дестинация.
Писмото включва и мерки за безпрепятствено движение на стоки и товари, включително въвеждането на електронни
товарителници. От АИКБ смятат, че за времето на кризата логистичните бази трябва да се смятат за обекти от критичната
инфраструктура на страната и е необходимо, поради големите загуби на таксиметровия превоз, туризма и друг превоз на
пътници, да се отменят от държавата 80 на сто от дължимите осигуровки за работещите в тези браншове.
Междувременно от НСТС изпратиха съобщение до медиите, посочващо, че съветът ще проведе онлайн заседание в
понеделник във връзка с приетите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение. Планирано е обсъждането на допълнителни социални и икономически мерки, които
са предложени от синдикални и работодателските организации.
БНР
√ АИКБ: Без такса битови отпадъци и данък сгради за затворените обекти
Да се прекрати заплащането на такса битови отпадъци и данък сгради за затворените обекти и предприятия за периода,
за който те са прекратили дейността си.
Това предлага Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в пакет от допълнителни мерки за смекчаване
на икономическите последици от извънредното положение. Те ще бъдат обсъдени в понеделник от Националния съвет
за тристранно.
Сред предлаганите от АИКБ мерки е извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети, за
микропредприятия с до девет заети, както и за така наречените независими работещи и за артистите.
От работодателската организация настояват още отсега да започне разработване на програма за излизане от кризата,
като се набелязват мерки, които ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение.
Сред лансираните от АИКБ мерки са също отлагане на ДДС върху неплатените фактури за периода от обявяване на
извънредното положение до неговата отмяна, осигурителната вноска за сметка на работодателя за всеки работник да не
се дължи, както и мерки в сферата на насърчаване на туризма, сред които облекчено издаване на визи на основните
групи туристи като например руски при пристигането им в България на място, както и разрешаване на дейността на
малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията за безопасност.
От работодателската организация смятат, че са необходими и редица изменения и допълнения в Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение.
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В. Стандарт
√ Бизнесът иска 1000 лв. компенсация за самонаети
Пакет от мерки за смекчаване на икономическите последици от принудителното спиране на икономическа дейност
заради коронавируса предлага Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ на Националния съвет по
тристранно сътрудничество. Тристранката ще заседава днес онлайн.
Прекратяване на задължението за заплащане на данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, за който те
са прекратили дейността си, предлага АИКБ. Индустриалците искат още извънредна еднократна компенсация от 1000
лева за самонаети и микропредприятия с до 9 заети включително. Те предлагат още отлагане на ДДС върху неплатените
фактури.
За периода от обявяване на извънредното положение до неговата отмяна осигурителната вноска за сметка на
работодателя за всеки работник да не се дължи, иска АИКБ. Асоциацията предлага и мерки в сферата на насърчаване на
туризма. Сред тях се разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на
отстоянията и изискванията за безопасност.
Fakti.bg
√ AИКБ иcкa oтпaдaнe нa тaкca “cмeт“ и дaнък “cгрaди“ зa зaтвoрeнитe oбeкти
Тoвa ca чacт oт прeдлaгaнитe aнтикризиcни мeрки зa икoнoмикaтa, кoитo щe бъдaт oбcъждaни нa Нaциoнaлния
cъвeт зa триcтрaннo cътрудничecтвo
Oтпaдaнe нa тaкca “cмeт“ и дaнък “cгрaди“ зa зaтвoрeнитe търгoвcки oбeкти и бизнec cгрaди, прeдлaгaт oт Acoциaциятa
нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ), цитирaни oт БНР.
Тoвa ca чacт oт мeркитe, кoитo щe бъдaт oбcъдeни в пoнeдeлник, нa cрeщaтa нa Нaциoнaлния cъвeт зa триcтрaннo
cътрудничecтвo.
AИКБ щe нacтoявa и зa eднoкрaтнa кoмпeнcaция в рaзмeр нa 1 000 лв. зa caмoнaeти, зa микрoпрeдприятия c дo 10
cлужитeли и нeзaвиcимитe рaбoтeщи и aртиcти.
Oт Acoциaциятa иcкaт дa зaпoчнe рaбoтa пo възcтaнoвитeлeн плaн, кoйтo дa нaчeртae пътнa кaртa прeд икoнoмикaтa зa
излизaнe oт кризaтa, кaктo прaвят в рeдицa cтрaни c пo-гoлям БВП, нo и c пo-гoлeми пoрaжeния oт зaрaзaтa.
Eтo кaквo oщe други прeдлoжeния имaт oт AИКБ:
- Oтлaгaнe нa ДДC върху нeплaтeнитe фaктури зa пeриoдa oт oбявявaнe нa извънрeднoтo пoлoжeниe дo нeгoвaтa oтмянa.
- Oтпaдaнe нa ocигуритeлнa внocкa зa cмeткa нa рaбoтoдaтeля зa вceки рaбoтник.
- Мeрки зa нacърчaвaнe нa туризмa, кacaeщи oблeкчeн визoв рeжим и възcтaнoвявaнeтo нa рaбoтния прoцec в мaлкитe
ceмeйни хoтeли и рecтoрaнти.
- Индуcтриaлцитe щe иcкaт и прoмeни в Зaкoнa зa мeркитe и дeйcтвиятa пo врeмe нa извънрeднoтo пoлoжeниe.
В. Сега
√ АИКБ: Фирми, затворени заради COVID-19, да не плащат такса смет
Бизнесът иска още промени в Закона за извънредното положение
Бизнесът иска промени за ДДС, за осигуровките, за общинските налози и др. заради извънредното положение.
Асоциацията на индустриалия капитал е подготвила пакет с конкретни предложения за "смекчаване на икономическите
последици" от коронакризата и настоява правителството, работодателите и синдикатите да ги обсъдят на заседание на
тристранния съвет в понеделник.
АИКБ настоява фирмите, затворени заради епидемията, да бъдат освободени от такса "смет" и сграден данък за
месеците, през които не са работили. И още: да се отложи внасянето на ДДС по фактури, които не са платени; на
блокираните заради коронавируса микропредприятия - с персонал до 9 души, да бъдат изплатени компенсации еднократно по 1000 лева; държавата и общините да не събират наеми от фирмите наематели за месеците на
извънредното положение.
От АИКБ припомнят, че Законът за извънредното положение изобщо не мина през обсъждане в тристранния съвет,
защото се налагаше спешно да бъдат задействани ключови мерки. Но сега настоява за дискусия по допълнителни мерки,
които могат да смекчат икономическата криза.
Работодателската организация предлага предприятията да получат експресна помощ - в пари или в натура, за
дезинфекция на работните помещения, за осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти - според броя
на заетите по трудов договор.
АИКБ посочва, че в момент, в който превозът на стоки е критично важен, а е силно затруднен, България трябва да замени
хартиените товарителници с електронни. Използването на е-товарителница води до пестене на време, по-добра
отчетност, по-добър контрол от страна на държавните органи, има екологичен ефект и води до подобрение в
междуфирмената задлъжнялост, подчертават от организацията.
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Novini.bg
√ АИКБ предлага НСТС да обсъди допълнителни мерки за смекчаване на последиците от извънредното положение
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ предлага НСТС в понеделник да обсъди допълнителни мерки
за смекчаване на икономическите последици от извънредното положение, съобщиха от организацията.
Сред мерките от общ характер, предлагани от АИКБ, са прекратяване на задължението за заплащане на такса "битови
отпадъци" /ТБО/ и данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, за който те са прекратили дейността си,
извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети, микропредприятия с до 9 заети включително, за т. нар.
независими работещи, както и за артистите - изпълнители (опера, театър и пр.).
АИКБ предлага още отсега да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват мерките,
които ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение. От организацията искат поне
ориентировъчно да се планират необходимите финансови и други ресурси за осъществяване на програмата. Обезателно
да се заделят финансови ресурси за нуждите на експресните статистически изследвания, които да дадат картина с повисока точност за щетите, нанесени от кризата на предприятията към датата на вдигане на извънредното положение, за
да може в спешен порядък да се актуализират мерките в програмата за излизане от кризата, както и техния мащаб, е
друго искане.
От АИКБ предлагат също и отлагане на ДДС върху неплатените фактури, за периода от обявяване на извънредното
положение до неговата отмяна осигурителната вноска за сметка на работодателя за всеки работник да не се дължи,
експресно подпомагане (финансово или материално) за санитарно-хигиенни мероприятия и осигуряване на лични
предпазни средства и дезинфектанти според броя на заетите на трудов договор преди обявяването на извънредното
положение.
Сред мерките в сферата на насърчаване на туризма са: облекчено издаване на визи на основните групи туристи - като
например руски, при пристигането им в България, на място, разрешаване на дейността на малки семейни хотели и
ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията за безопасност, след нормализирането на ситуацията
да се проведе масирана маркетингова кампания за представяне на страната като туристическа дестинация. Да се
потърсят и въведат механизми за насърчаване на българите да пътуват вътре в страната. Предлага се още да се осигурят
средства за дължимите наеми за неработещи обекти (там, където наемодател са държавата и общините, те да се откажат
от наема за срока на извънредното положение).
В групата на мерките за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и товари са: въвеждане на електронни
товарителници, за времето на кризата с COVID-19 логистичните бази да се разглеждат като обекти от критичната
инфраструктура на страната, по смисъла на дефинициите, дадени в Допълнителните разпоредби на Наредбата за реда,
начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях.
Друго предложение в тази група е поради тежките загуби в областта на туризма, таксиметровия превоз и друг превоз на
пътници да се отменят от държавата 80 на сто от дължимите осигуровки за работещите от тези браншове.
Мерките за подкрепа на допълващите образователни дейности предвиждат включване в мярката "60/40" на частните
фирми в сектора на други/помощни дейности в образованието (код 85.4, 85.5 и 85.6), в частност - центрове за
професионално обучение; детски центрове; занимални; школи; спортни, културни и артистични дейности с деца и
младежи и др.
От АИКБ предлагат и промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, сред които са
"Когато при обявено извънредно положение са въведени противоепидемични мерки, ограничаващи пряко или косвено
упражняваната дейност, работодателят може със заповед да спре работата на предприятието, на част от него или на
отделни работници или служители." Според АИКБ предложената редакция на разпоредбата от закона отразява
действителната ситуация.
Друго предложение за законова е промяна гласи "В предприятието, в част от него или за отделни работници или
служители работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този
период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време." Според АИКБ
предложената редакция позволява гъвкавост на работодателя при установяване на непълно работно време, съобразно
реалната си необходимост.
Друго предложение е "Когато поради обявено извънредно положение е спряна работата на предприятието, на част от
предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен
отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил
8 месеца трудов стаж", както и "За времето на спиране на работата в случаите по чл. 120в, както и при установяване на
непълно работно време от работодателя по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, работникът или служителят има право на
парично обезщетение по реда на параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Периодът на спиране на работа се зачита за трудов стаж. При въвеждане на непълно работно време от работодателя по
чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда размерът на паричното обезщетение се определя пропорционално на неотработеното
време."
С друго предлагано изменение се предвижда периодът на получаване на обезщетение по реда на чл. 267 а да се зачита
за осигурителен стаж, без да се дължи внасяне на осигурителни вноски.
Друго предложение за законова промяна предвижда "По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от
три месеца, Националният осигурителен институт превежда парично обезщетение в размер на 60 на сто от размера на
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осигурителния доход за месец януари 2020 г. на лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване
от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет.
Средствата се превеждат по банков път на съответните осигурени лица в срок до 5 работни дни на базата на
предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на
фонд "Безработица" на държавното обществено осигуряване.
Осигурителите по ал. 1 подават до Агенция по заетостта информация за лицата, попадащи в режима по чл. 120в или 267а
по ред и условия, определени в акт на Министерския съвет".
АИКБ предлага също и "Дължимите обезщетения на осигурените лица, посочени в заявленията, подадени по реда на
параграф 6. от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., преди влизане в сила на този закон, се
изплащат по реда на този закон." Според вносителите с предложения текст се уреждат случаите на вече подадените
заявления.
24 часа
√ Бизнесът: Без такса «смет» и данък «сгради» за затворени предприятия
Да не се плаща такса за битови отпадъци и данък сгради за затворени предприятия и обекти за периода, в който те са
прекратили дейността си. Това е една от мерките, които предлагат в писмо до вицепремиера Марияна Николова и до
социалния министър Деница Сачева от Асоциацията на индустриалния каппитал в България (АИКБ), чийто председател е
Васил Велев.
Работодателите още настояват тези допълнителни мерки да бъдат обсъдени на Тристранката.
1000 лева еднократна компенсация за самонаети, микропредприятия с до 9 работници, включително за независими
работещи, както и за артистите, е другото им предложение. Асоциацията иска и отлагане на ДДС върху неплатените
фактури, както и работодателят да не дължи осигурителна вноска за всеки работник. Да бъдат подпомогнати финансово
и материално предприятията за осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти според броя на заетите на
трудов договор преди обяваване на извънредното положение, е друго искане.
За да се стимулира туризмът се предлага облекчено издаване на визи на основни групи туристи при пристигането им в
България. Настоява се за разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на
отстояванията и изискванията на безопасност. Масирана маркетингова кампания за туризма ни след кризата, както и
механизми за насърчаване на българите да пътуват в страната, се препоръчват още в писмото. Да се осигурят средства за
наеми на неработещи туристически обекти, а когато са на държавата и общините, да не се дължи наем в срока на
извънредното положени, е друга точка в препоръките в сферата на туризма.
Целия текст може да прочетте тук.
БНТ
√ АИКБ предлага НСТС да обсъди допълнителни мерки за смекчаване на икономическите последици
АИКБ предлага НСТС в понеделник да обсъди допълнителни мерки за смекчаване на икономическите последици от
извънредното положение.
Сред мерките са:
• Извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети, микропредприятия с до 9 заети включително,
за т. нар. независими работещи, както и за артистите – изпълнители (опера, театър и пр.)
• Още отсега да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват мерките, които ще
трябва да се прилагат СЛЕД вдигането на извънредното положение
• Отлагане на ДДС върху неплатените фактури.
Вижте останалите предложени мерки тук:
Допълнителни мерки за смекчаване на икономическите последици
Cross.bg
√ Тристранката обсъжда икономическите мерки, предложени от бизнеса и синдикатите
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава онлайн днес. Ще бъдат обсъдени направени от бизнеса и
синдикатите предложения за приемане на допълнителен пакет от икономически мерки. В дневния ред са включени и
промени в правителственото постановление, добило популярност като схемата "60 на 40", както и актуализиране на
добавката за нощен труд. Заседанието е насрочено за 11 ч.
Едно от исканията на синдикатите е увеличаване на минималното дневно обезщетение за безработица от сегашните 9 на
17 лева. Президентът на КНСБ Пламен Димитров е категоричен, че сегашният размер е извън закона:
„Законът казва, че обезщетението трябва да е 60% върху дохода, върху който човекът се е осигурявал. Сега в момента
тези 9 лева на ден, които получават хората с минимално обезщетение, нямат връзка с никаква минимална заплата, с
никакъв минимален доход."
Сред другите синдикални искания са допълнителен платен отпуск за родители и други групи работещи, както и мерки за
самоосигуряващите се. От КТ „Подкрепа" настояват на всяко домакинство да бъде гарантиран минимален размер
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средства, с които да може да се изхранва по време на наложените ограничения, както и да има зелени товарни
железопътни коридори.
Сред предложенията на Асоциацията на индустриалния капитал в България са прекратяване на задължението за
заплащане на такса „битови отпадъци" и данък „сгради" за затворени обекти и предприятия за периода, за който са
прекратили дейността си. Както и извънредна еднократна компенсация от 1000 лв. за самонаети. Според бизнеса и
синдикатите още отсега трябва да се мисли и планира как ще бъдат подпомогнати предприятията, за да излязат по-бързо
от кризата.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ 15 години от одобряването на Договора за присъединяване на България към ЕС
На 13 април 2005 г. Европейският парламент одобрява подписването на присъединителните договори за България и
Румъния, потвърждавайки присъединяването им към ЕС. България получава 522 гласа "за", 70 "против" и 69 "въздържал
се".
Договорът е подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург. Той е ратифициран от всички страни-членки на Европейския
съюз и влиза в сила на 1 януари 2007, когато е и официалното присъединяване на страната ни и северната ни съседка
към Европейската общност.
√ Българският бизнес и бизнесът на ОАЕ се обединяват в борбата срещу COVID-19
Българският бизнес и бизнесът на ОАЕ се обединяват в борбата срещу COVID-19. В знак на доброто сътрудничество от
България за ОАЕ заминаха два самолета с 32 тона храни – зеленчуци, месо и млечни продукти, които бяха доставени
вчера вечерта на международното летище в Абу Даби. Доставката се организира от българското министерство на
земеделието, храните и горите и се осигурява от български фирми. В замяна ОАЕ осигуряват за България 15 тона
медицински консумативи – маски, ръкавици, дезинфектанти и облекла, както и храна.
Този жест на солидарност и подкрепа е в резултат на добрите бизнес контакти, които бяха създадени между България и
ОАЕ в сферата на храните през последните две години, в съответствие със задълбочаването на стратегическото
сътрудничество между двете страни и диалога на високо ниво между премиера Бойко Борисов и престолонаследника на
Абу Даби и заместник-върховен главнокомандващ въоръжените сили на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед.
За да се затвърди значението на този жест на приятелство между България и ОАЕ, на международното летище в Абу Даби
беше министърът на икономиката Емил Караниколов. Министър Караниколов проведе среща с държавния министър в
правителството на ОАЕ Ахмед Али Ал Сайег, който е специален пратеник на престолонаследника и отговаря за
координацията на отношенията с нашата страна. Двамата обсъдиха двустранното сътрудничество между ОАЕ и България
в контекста на предизвикателствата в следствие на пандемията COVID-19.
Министър Караниколов поздрави ръководството и гражданите на ОАЕ от името на българския премиер Бойко Борисов и
подчерта подкрепата на българската държава по време на тази глобална криза. Караниколов напомни, че двете визити
на министър-председателя Борисов в ОАЕ през 2018 и 2019 година са били насочени към насърчаването на стокообмена
и развитието на търговията. По думите му двамата лидери Борисов и Мохамед бин Зайед са показали пътя и сега
бизнесът показва, че е разбрал мотивите им и правят най-важното – помагат на гражданите на България и на ОАЕ.
По време на срещата между Караниколов и Ахмед Али Ал Сайег бяха обсъдени начините за засилване на
международния отговор на COVID-19. Двамата потвърдиха важността на съвместните действия за ограничаване на
разпространението на вируса. България се ангажира да укрепва двустранните отношения и да координира усилията за
контрол на COVID-19 с ОАЕ.
„ОАЕ сме благодарни на България за приятелството, за съвместната работа, за да смекчим икономическото и социалното
въздействие на пандемията по света. Такива партньорства са от съществено значение за повишаване на ефективността на
координиран отговор, който ще удържи и евентуално ще попречи на разпространението на COVID-19“, заяви Ахмед Али
Ал Сайег. По думите му днешният жест е послание към света - „че заедно можем да отговорим на нуждите на нашите
народи и заедно можем да направим нашите нации силни сега и след края на този проблем“.
Премиерът Бойко Борисов посети ОАЕ през 2018 и 2019 г. Това бяха първите подобни посещения на високо ниво в
историята на отношенията на двете страни. По време на срещите му с Мохамед Бин Зайед той подчерта сериозния
неизползван потенциал за развитие на търговските и икономическите връзки, особено по отношение на
продоволствената сигурност, между България и ОАЕ.
√ Затварят пазарите от четвъртък
Временно отварят кооперативните пазари и борсите за цветя в страната. След като в събота вечерта здравният министър
издаде заповед да бъдат затворени заради струпване на хора, на търговците беше дадена отсрочка от три дни да
продадат продукцията.
На Женския пазар в столицата се изгражда пропускателен пункт, дезинфекцира се. Всички мерки и от предишните дни са
актуални и в момента. Навсякъде има табели с инструкции. Има пунктове за дезинфекция.
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Драгомир Димитров, изп. директор на пазари "Възраждане" обясни пред екип на БНТ, че пазарът отваря при засилени
мерки за сигурност. Няма да се допускат струпвания. Призовават се гражданите да спазват инструкциите на Националния
щаб. Създадена е стройна и силна организация. Разчита се и на съдействието на СДВР.
Женският пазар е един от най-големите пазари и на него се струпват най-много посетители. Има 160 сергии. В момента в
пазара се допускат по 60 човека, за да не се допусне струпване. До всеки един от секторите има човек с жилетка и
радиостанция, който следи и контролира да се спазват изискванията за безопасност.
При всички положения ще има компенсации за търговците, увери Димитров.
√ Производители са притеснени за реализацията на продукцията си
Отразява ли се на цените затварянето на пазарите и каква е реакцията на производителите?
Преди Великден ще има ли проблем с доставките на агнешко месо?
От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отчитат преди забраната за търговия през седмицата
поскъпване на оранжерийните домати с 5%, които се търгуваха за 2,60. Минимално увеличение отбеляза и зелето, което
се продаваше за около 87 стотинки.
Борсовата цена на родните краставици тази седмица падна с 14 %, до 2,40 за килограм.
Сезонният зеленчук - зелената салата, се продаваше през седмицата за около 67 стотинки, отчитайки минимално
поевтинявана от 1,5%.
Производители от Първомай обаче се притесняват, че затварянето на борсите ще ги тласне към фалит. Животновъдите
също имат претеснения за продукцията си.
Таня и Петко Янакиеви са земеделски производители от Първомай. От години отглеждат сезонни зеленчуци - марули,
краставици, домати, пипер. Преди въвеждането на извънредното положение продавали продукцията си на пазара в
родния си град и на борсата в Плодовитово. След това започнали сами да разнасят стоката до клиентите си. Силно се
надяват държавата да се погрижи за продукцията им.
Таня Янакиева - зеленчукопроизводител: Като идея е добре, въпросът е как ще се реализира, защото ние земеделците
сме малко, защото ние предлагаме хубава прясна стока на по-ниски цени, но докато стигне до потребителите, цената се
вдига. Същото се опасявам да не стане с предлагането на социалните домове.
Предлагат общинските социални служби да изкупят продукцията директно от малките производители, а не през
посредници.
Таня Янакиева - зеленчукопроизводител: Ще се свържат с общинска служба „Земеделие", там са всички регистрирани
земеделци, знаят кой какво отглежда и може директно да се направи доставка по домовете.
Животновъдите също са притеснени как ще пласират месото си.
Симеон Караколев - Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: Очакваме спад в продажбите с около 20 и 30%.
Това се дължи преди всичко на неработещия сектор и ограничаването на хората към фермите, т.е. големите населени
места към фермите.
От бранша приветстват решението на големите вериги да продавата агнешко само от български производители.
Симеон Караколев - Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: Подкрепяме всяка една мярка, която цели да
насърчи потреблението на агнешко в момента. Било то към търговските вериги, към кланиците или към бранша. В случая
решението, което са обявили веригите, е много добре, само че се надяваме то наистина да продължи през цялата
кампания.
До 31 май Фермерите могат да кандидатстват и за подкрепа от фонд "Земеделие", който отпуска 3,5 млн. лв. за
производителите на агнешко месо. Субсидиите ще бъдат платени до 30 юни.
√ Изтича срокът за оборудване на камионите с бордови устройства или GPS тракери
Изтича срокът, който Агенция „Пътна инфраструктура" удължи за оборудване на камионите с бордови устройства или
GPS тракери за тежкотоварни автомобили.
Първоначално - правителството и браншът се договориха на 1 март тол системата да стартира, но до 27 март водачите да
не бъдат глобявани, ако нямат бордови устройства или GPS тракери. Последно този срок беше удължен до 13 април,
предвид обявеното извънредно положение. До края на март над 28 400 камиона и автобуса на български превозвачи
вече са регистрирали в Националното тол управление бордови устройства и се таксуват чрез тях.
Investor.bg
√ Парите в Сребърния фонд с леко увеличение през март
Малко над 3,1 млрд. лв. от средствата са оформени в годишни депозити в БНБ
В края на първото тримесечие на 2020 г. средствата, натрупани в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на
държавната пенсионна система, по-известен като Сребърен фонд, са в размер на 3,118 млрд. лв. Това е с 10 млн. лв.
повече спрямо януари, когато те бяха в размер на 3,108 млрд. лв.
От събраната сума до края на март 3,104 млрд. лв. са оформени в годишни депозити в БНБ с решения на Управителния
съвет на фонда. Това става ясно от данни на Министерството на финансите (МФ), публикувани на сайта на ведомството.
В края на миналата година парите във фонда са били 3,104 млрд. лв., или с 4 млн. лв. по-малко. През ноември 2019 г.
обаче те са били 3,125 млрд. лв.
Трансферираните през март 2020 г. средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 3,89 млн.
лв., или близо с 1 млн. лв. по-малко, отколкото през януари. Общо за 2019 г. трансферираните пари са 181,85 млн. лв.
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В края на миналата година сумата, постъпила във фонда, е само със 120 млн. лв. по-голяма, отколкото е била в края на
2017 г. Увеличението е дошло от 103 млн. лв. приходи от концесии. От приватизация са постъпили само 770 хил. лв., а от
глоби и санкции, свързани със следприватизационния процес, приходите възлизат на 2 млн. лева, става ясно от данни на
Министерство на финансите.

Според приетата дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на
фонда за 2019-2021 г. натрупаните средства остават на депозит в БНБ поне до 2021 г., а най-вероятно и до 2040 г.
Резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система, ще се управляват все така
консервативно, както и към момента.
Както и предшествениците си, финансовият министър Владислав Горанов прецени в началото на октомври миналата
година, когато документът бе приет, че това е най-безопасната стратегия. В края на октомври тази година министрите
решиха да не правят промени във въпросната стратегия, въпреки че законът им дава възможност за корекции. Освен
това настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на
инвестиционен риск.
Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да се подкрепят с допълнителни източници, но към
момента не се очертава това да се случи. По закон той би следвало да се пълни от бюджетните излишъци, от пари от
концесии и приватизация, но и отново по закон не може сумите в него да бъдат инвестирани.
Среръбният фонд бе създаден през 2007 г. с около 2 млрд. лв., като за 12 години в него са се натрупали едва 1,2 млрд. лв.
допълнителни средства. Предназначението му е да подкрепя пенсионната система, но реално средствата в него са
толкова малко, че не биха стигнали за изплащане на пенсиите дори за няколко месеца. Дефицитът в системата възлиза
на над 4 млрд. лв. за 2019 г. Според прогноза на Националния осигурителен институт (НОИ) през 2060 г. недостигът на
средства в държавната пенсионна система ще надхвърли 9% от БВП на страната. В бюджетапарите за пенсии са вече над
20% от всички разходи и са повече от 10 млрд. лв., като тук се включват както трансфери от данъци, така и сумите от
осигурителните вноски.
√ Как Източна Европа може да спечели от кризата с коронавируса?
Не на последно място това може да се случи заради очакваното преместване и скъсяване на веригите за доставка
Свързната с коронавируса криза удари Източна Европа особено тежко. Виенският институт за международни
икономически сравнения (Wiiw) очаква икономическият спад в Източна Европа да е по-драстичен, отколкото по време
на световната финансова криза, а регионът да изпадне в „дълбока рецесия". Само Полша гласува пакети за икономическа
помощ в размер на десет процента от своя БВП. Положението е още по-лошо в други страни в региона.
В същото време Източният комитет на германската икономика (ОА) очаква регионът да спечели сериозни предимства
вследствие на кризата. Не на последно място - заради очакваното скъсяване на веригите за доставка. Източна Европа е в
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отлично положение, за да приеме очакваното преместване на заводите от Азия по-близо до офисите на
производителите, пише в свой анализ германският бизнес всекидневник Handelsblatt.
Засега обаче анализаторите очакват сериозни сривове. Така например от американската инвестиционна банка Goldman
Sachs прогнозират икономическата продукция в Чехия да се свие с пет процента. А икономиката на Полша, която беше
единствената европейска държава, преминала през глобалната финансова криза през 2008/09 г. без рецесия, ще се свие
с 3,5 процента.
Спадът в Източна Европа е от особено значение за германската икономика. И това не е никак чудно - само страните от
Вишеградската четворка Полша, Чехия, Унгария и Словакия с обем на търговията с Германия от 303 млрд. евро, имаха поголямо значение за германската икономика през 2019 г., отколкото Китай със 205, 7 милиарда евро и САЩ със 190,1
млрд. евро. Общата търговия на Германия с Източна Европа възлиза на 453,7 млрд. евро, което представлява една пета
от общата външна търговия на Германия.
Преди всичко затварянето на фабриките за автомобили в Германия, проблемите с пътуващите до работните си места и
дългите задръствания по границите са довели до значителни проблеми. Някои страни в Източна Европа, особено
България, Румъния и Украйна, страдат и от драстично намаляващите парични преводи на свои сънародници, които
работят в западните страни. Заради кризата мнозина вече не могат да работят там и не изпращат пари у дома.
Някои държави пострадаха силно от повсеместния срив на туристическия бранш. Значителното съкращаване на доходите
на хората на свой ред доведе до забележимо спадане на потреблението, а с това - до намаляване на германския износ.
Икономическа експертиза срещу националната сигурност
Управляващият директор на източния комитет Михаел Хармс вижда обаче и възможности за времето след острия
коронашок: Преместването на производствените мощности от Азия би могло „да е от полза предимно за Източна Европа,
защото страните тук са много конкурентни“. Въпреки това вече има значителен недостиг на квалифицирани работници,
признава и той.
Същевременно експертът подчертава „опасността от протекционизъм" на Изток: По-специално Унгария се опитва да
призове чуждестранните инвеститори да извършват плащания за фонд за помощи. Хармс предупреждава, че
„икономическата експертиза" не трябва да отстъпва напълно на интересите на националната сигурност
По-специално в Русия се правят опити за разширяване на заместването на вноса. В случай на прекомерни мерки
„икономическата значимост може да бъде загубена от поглед“. Източният комитет се бори за предлагането на пакети
помощи не само за местните компании в националните държави, но и за германските филиали там.
Според него обаче германската икономика може да спечели и от това, че много страни сега виждат колко добра е
германската здравна система. По този начин германската здравна индустрия може да се превърне в модел за пример,
както и германската индустрия 4.0 - масовата дигитализация и автоматизация на производството.
Хармс е убеден, че след изтичането на кризата Източна Европа ще успее „ да рестартира много по-бързо икономиката
си“. За разлика от Северна Италия шофьорите на камиони не биха отказали да пътуват, смята той.
Нужно било обаче ясно да се покаже, че и Европа помага – при това много повече от Русия и Китай. Основно внимание
според него следва да се обърне на паричните средства и оборудването, а типичната за Европа консултантска помощ е
по-добре да бъде оставена за по-късен етап.
Русия във фокуса
Русия е реагирала „на ниво и много подходящо“, убеден е Хармс. Но Кремъл ще трябва да похарчи много повече пари, за
да съживи икономиката, която е в принудителен отпуск до края на месеца. Предварително планираните 16 милиарда
евро са твърде малко за това спред него? "Този обхват изобщо не е достатъчен", писаха и големите руски бизнес
асоциации до правителството, призовавайки за много по-големи пакети с помощи.
С валутен резерв от 700 млрд. долара и държавен фонд Русия има "много добра подплата“ . Но на руската държава все
повече ѝ липсват средствата за финансирането на така наречените национални проекти - инфраструктурни мегапроекти
за модернизиране на икономиката.
Според Хармс Русия страда преди всичко от „масовото изтегляне“ на инвестиции от чужбина. Рублата също се обезцени
значително по тази причина. А трябва да се има предвид, че Русия беше най-добре представящата се голяма фондова
борса миналата година, не на последно място именно заради стабилната рубла.
Мениджър
√ Горанов: Една стъпка ни дели от кандидатстването за чакалнята за Еврозоната
Вдигането на капиталовите резерви на една от българските банки е последното условие, което България трябва да
покрие, за да изпълни условията на ЕЦБ за присъединяване към банковия съюз и чакалнята на Еврозоната, поясни
финансовият министър Владислав Горанов, след като в петък премиерът Бойко Борисов обяви, че се връщаме към
първоначлания план да кандидастваме за чакалнята до края на април.
"Продължаваме по предварително одобрения план между България и членките на еврозоната. На 12 юли 2018 година
заявихме, че искаме едновременно да влезем в чакалнята и банковия съюз. Остава една стъпка, за да бъде изпълнен
напълно този план и следващите седмици ще работим активно за последния елемент. Имаме уверение, че
ангажиментите са непроменени. Ако си свършим работата, ще успеем да се присъединим. Новото е, че съсредоточаваме
всичките си усилия за изпълнение на последната мярка, за да получим положително решение.
На две от банките бе препоръчано да формират допълнителни капиталови буфери, едната го е изпълнила, другата на
70% и й остава още малко. С това последните коментари на ЕЦБ ще отпаднат", категоричен бе министърът на финансите.
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Не е нужно хората да се струпват пред банковите офиси, за да отложат плащанията си по кредити, коментира още
Горанов по повод задействания от вчера механизъм за кредитна ваканция. Методологията не го изисква, каза още
Горанов. Право на отсрочване до 6 месеца ще имат хора, които са взели заеми преди 1 март и не са имали досега
просрочие по-дълго от 90 дни, обясни той. Три са механизмите - отлагане с 6 месеца на плащанията на главница и лихви,
само на главницата или револвиращ механизъм, разказа той.
√ Ангелкова удължи забраната за туристическа дейност
Министърът на туръзма Николина Ангелкова издаде заповед, с която спира туризма до 13 май включително. Тя нарежда
да се преустановяват организираните туристически пътувания на български граждани в чужбина, организираните
пътувания на чуждестранни граждани у нас, както и всички организирани туристически посещения от вътрешния
туризъм. До датата на действие на заповедта се преустановяват също организираните посещения, представляващи
допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.
Новата заповед на министъра на туризма е в изпълнение на мерките на държавните институции за ограничаване на
пандемията и за запазване живота и здравето на хората, както и в отговор на удължения от Народното събрание срок на
действие на извънредното положение. За нас това е първостепенна задача и аз апелирам към всички представители на
бизнеса, местната власт и туристите да изпълняват стриктно изискванията, за да намалим разпространението на вируса.
Само с отговорно поведение можем да допринесем за ограничаване на опасността и с общи усилия да приближим
времето за възстановяване на пътуванията и нормалната работа на туристическите фирми и обекти, коментира министър
Ангелкова.
√ Носенето на маски навън - задължително до 26 април
Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповедта, с която от полунощ носенето на защитна маска или друго
средство, покриващо носа и устата, е задължително на закрити или открити обществени места. От текста на заповедта
става ясно, че е в сила до 26 април включително.
Така, от утре без маска или шал, покриващ носа и устата не можем да бъдем в обществен транспорт, търговски обекти,
паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки. В заповедта се уточнява, че обществени са и
местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за
места, на които се предоставят обществени услуги. Контролът по изпълнението на новата мярка е възложен на органите
на МВР.
С целия текст на заповедта можете да се запознаете тук
√ Износът на България се увеличава с 2,7% в първите два месеца на годината. Вносът също расте
През периода януари - февруари 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 9 666.5 млн. лв., което е с 2.7%
повече в сравнение със същия период на 2019 година, сочат предварителни данни на Националния статистически
институт (НСИ).
През февруари 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 770.4 млн. лв. и нараства с 1.6% спрямо същия месец на
предходната година
За първите два месеца на годината в страната са внесени стоки на стойност 10 500.2 млн. лв. (по цени CIF), или с 1.5%
повече спрямо със същия период на 2019 година.
През февруари 2020 г. общият внос на стоки намалява с 1.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5
191.8 млн. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - февруари 2020 г. и е на
стойност 833.7 млн. лева. През февруари 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е
отрицателно и е на стойност 421.4 млн. лева.
ЕС
През януари 2020 г. износът на България за ЕС нараства с 4.4% спрямо същия месец на 2019 г. и е в размер на 3 314.7 млн.
лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които
формират 66.6% от износа за държавите - членки на ЕС
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2020 г. в
сравнение със същия месец на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от
животински и растителен произход“ (129.8%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (71.1%). Най-голям спад се
наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“
Вносът на България от ЕС през януари 2020 г. се увеличава с 4.9% спрямо същия месец на 2019 г. и достига 3 150.2 млн.
лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и
Нидерландия.
При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2020 г. в сравнение със
същия месец на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни
продукти“ (155.2%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за
консумация (изкл. горивата)“ (38.1%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари 2020 г. е положително и е на стойност 164.5
млн. лева
Трети страни
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През периода януари - февруари 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 0.1% в сравнение със
същия период на 2019 г. и е на стойност 3 298.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай,
Обединеното кралство, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония и Руската федерация,
които формират 51.3% от износа за трети страни.
През февруари 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.3% спрямо същия месец на предходната
година и е в размер на 1 605.3 млн. лева.
През периода януари - февруари 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според
Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в
секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (54.6%) и „Храни и живи животни“ (48.7%).
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (23.2%).
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - февруари 2020 г. намалява с 0.9% в сравнение със
същия период на 2019 г. и е на стойност 4 207.9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките,
внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египе.
През февруари 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 6.6% спрямо същия месец на предходната
година и е в размер на 1 986.9 млн. лeвa.
При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода
януари - февруари 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите „Мазнини,
масла и восъци от животински и растителен произход“ (77.1%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за
консумация (изкл. горивата)“ (67.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни
продукти“ (24.1%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - февруари 2020 г. е
отрицателно и е в размер на 909.0 млн. лева.
През февруари 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност
381.6 млн. лева.
√ 11 държави признават изтекли български лични документи
11 държави към момента са потвърдили, че в условията на пандемията от коронавируса ще признават изтекли в периода
от 13 март до 31 октомври 2020 г. български лични документи - Австрия, Великобритания, Гърция, Ирландия, Катар,
Норвегия, Словакия, Турция, Франция, Хърватия, Чехия.
Други 7 държави към момента признават със специални условия изтекли български лични документи – Словения,
Португалия, Черна гора, Босна и Херцеговина, както и Иран, Индонезия и Нигерия. Това съобщиха от пресцентъра на
Министерството на външните работи.
Словения ще признава до края на юли 2020 г. български лични документи, които изтичат по време на епидемията.
Португалия ще признава за валидни всички документи за самоличност (португалски и на чужди граждани, пребиваващи в
страната дългосрочно), чийто срок на валидност изтича от 1 март до 30 юни 2020 г.
Черна гора ще смята за валидни изтичащи лични документи (паспорт, лична карта и шофьорска книжка) на граждани,
намиращи се на територията на Черна гора по време на обявеното извънредно положение. Босна и Херцеговина
позволява на чуждите граждани, включително и български, които не са напуснали Босна и Херцеговина заради мерките
във връзка с COVID-19 и чиито документи са изтекли или предстои да изтекат, да продължат своя престой в страната.
Заради ситуацията с коронавируса Иран удължи автоматично с 3 месеца визите на всички чужди граждани, намиращи се
на територията на страната. Индонезия и Нигерия изразиха готовност да съдействат на български граждани с изтекли
документи, които искат да се завърнат в България.
По указания на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева ръководителите на всички
български задгранични представителства миналата седмица поискаха от държавите, в които са акредитирани, по
изключение да разрешават на българските граждани да се прибират в България, дори ако документите им за
самоличност са изтекли. България реципрочно ще пропуска техните граждани с изтекли документи.
Сънародниците ни с изтекли лични документи, които се намират в държава, която не ги признава, могат да се завърнат в
България с издаден от съответната ни консулска служба временен паспорт. Тези български граждани, които нямат
възможност да се завърнат в страната ни и имат спешна и обоснована необходимост от подновяване на изтеклите си
лични документи, могат да подадат заявление за подновяване като предварително си запишат час в съответната ни
консулска служба.
Разделът за електронни услуги на сайта на МВнР, създаден при предишното ръководство на министерството по проект за
450 000 лв., никога не е работел пълноценно. Чрез него е имало едва две заявки, тъй като е бил проектиран да се
използва с КЕП, издаден само от България. Разделът в момента е спрян като предстои да бъде обявена обществена
поръчка за нова разработка с цел да бъде активен от август 2020 г.
√ Макрон не изключва вероятност границите в Европа да останат затворени до септември
Френският президент Еманюел Макрон не изключва границите в Европа да останат затворени до септември, съобщи
френският тв канал BMF.
Такова предположение е споделил той по време на видеоконференция с профсъюзни лидери. Както отбелязва BMF,
позовавайки се на представител на един от синдикатите, Макрон е заявил, че поради развитието на ситуацията с
коронавируса, страните от Шенген може да запазят границите си затворени до септември. Френският лидер е обяснил
тази хипотеза с динамиката в начина, по който протича епидемията в света. Като примери Макрон посочил САЩ, където
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тепърва се очаква да настъпи пикът на разпространението на инфекцията, и страните от Азия, където втората вълна на
епидемията не е изключена.
В началото на следващата седмица предстои Макрон да излезе с обръщение към нацията, по време на което се очаква
да обяви допълнителни мерки във връзка с пандемията на коронавирус. По-рано източник от президентската
администрация заяви, че Франция ще продължи действието на ограничителните мерки за свободно движение на
гражданите в страната след 15 април. По-рано миналата седмица Европейската комисия (ЕК) препоръча на държавитечленки на ЕС да удължат ограниченията за пътуване на граждани в рамките на Шенгенското пространство до 15 май.
√ Канада одобри програма за субсидиране на 75 процента от заплатите на служителите на изпаднали в затруднение
компании
Камарата на общините в Канада прие програма за субсидиране на заплати, която да подпомогне фирмите и техните
служители да преминат през кризата, предизвикана от коронавируса, предаде Франс прес.
Парламентът, който преустанови работа, проведе извънредно пленарно заседание този уикенд, за да приеме
програмата, възлизаща на 73 милиарда долара, пише БТА. Те ще бъдат използвани в помощ на фирмите за изплащане на
75 процента от заплатите на техните служители, за да се избегнат масови съкращения.
Субсидиите ще бъдат давани в продължение на три месеца на компании, чиито приходи са спаднали с 15 на сто през
март или ще спаднат с 30 на сто през април и май, уточни министърът на финансите Бил Морно.
Канадската икономика загуби 1 милион работни места миналия месец.
Премиерът Джъстин Трюдо участва в заседанието. Той бе в продължение на месец в изолация в жилището си, след като
съпругата му се зарази с вируса.
Освен лидерите на основните партии, само 30-ина от общо 338 депутати взеха участие, за да бъдат спазени
разпорежданията за социална дистанция.
Заразените с коронавирус в Канада са 23 197, а смъртните случаи са 678.
√ Страните от ОПЕК+ договориха историческо свиване на добива на петрол
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и партньорски държави, сред които и Русия (т. нар. формат
ОПЕК+), се договориха вчера да съкратят добива на петрол с 9,7 милиона барел на ден, предаде ТАСС, като се позова на
два източника, запознати с хода на преговорите.
Ройтерс отбелязва, че това е рекордно намаление, което се равнява на около една десета от световното производство на
петрол.
Споразумението ще започне да се прилага от 1 май и ще бъде в сила два месеца - до края на юни, уточни казахстанското
министерство на енергетиката, цитирано от ТАСС.
Пробивът бе постигнат на извънредно заседание на ОПЕК+ снощи вечерта чрез видеоконферентна връзка. Той стана
възможен след компромис с Мексико - последната страна, която не бе дала своето съгласие. В крайна сметка бе
договорено централноамериканската държава да намали своя дневен добив само със 100 000 барела, а не с 400 000,
както бе предвидено по-рано, предаде БТА.
По-рано вчера руският министър на енергетиката Александър Новак прогнозира, че кризата на световния петролен пазар,
настъпила след избухването на пандемията от новия коронавирус, ще продължи поне до края на тази година. Никога
досега глобалното търсене не е намалявало с 15-20 процента, отбеляза той.
На фона на споразумението цените на петрола скочиха с около 4%. Към 8:32 часа наше време стойността на
американския лек суров петрол West Texas Intermediate се повиши с 0,97 цента, или 4,26%, до 23,73 долара за барел
Сортът Брент поскъпна с 1,28 долара, или 4,14%, до 32,76 долара за барел.
√ Вяла търговия на борсите в Азия на фона на затворените пазари заради католическия Разпети петък
Основните индекси на фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати на фона на вяла
сесия в петък, след като голяма част от водещите световни борси останаха затворени заради католическия Разпети петък,
пише Маркетоуч.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 152,73 пункта, или 0,79%, до 19 498,5 пункта.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 29,27 пункта, или 1,04%, до 2 796,63 пункта. Докато
по-малкият Shenzhen Composite изтри 34,15 пункта от стойността си, или 1,95%, достигайки ниво от 1 721,22 пункта.
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа ръст от 24,49 пункта, или 1,33%, до 1 860,7 пункта.
Борсите в Австралия, Хонконг и Сингапур останаха затворени заради празника. Същото важи и за водещите борси в
Европа и САЩ.
Оптимизъм на Уолстрийт в четвъртък
Водещите американски борсови индекси записаха ръст в четвъртък на фона на новата кредитна програма на Федералния
резерв за борба с икономическите последици от коронавируса в размер на 2,3 млрд. долара, предаде Си Ен Би си.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 285,8 пункта, или 1,22%, до 23 719,37 пункта. Широкообхватният индекс
Standard & Poor's 500 напредна с 39,84 пункта, или 1,45%, до 2 789,82 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq отчете ръст от 62,67 пункта, или 0,77%, до 8 153,58 пункта.
Dow бе подкрепен от поскъпване на акциите на JP Morgan скочиха с 8,97%. Книжата на Dow Inc. поскъпнаха с 5,09%, а
тези на Goldman Sachs - с 4,13%. Финансовият сектор отчете най-големи печалби в S&P 500, напредвайки с над 5%.
След ръста в четврътък Dow се е повишил с 27% в сравнение с мартенското си дъно, но продължава да е с 16,9% под
стойността, при която започна годината.
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Това е последната търговска сесия на борсите в САЩ за тази седмица, като те ще останат затворени днес по случаи
католическия Разпети петък.
За седмицата S&P 500 е добавил цели 12,1% към стойността си, което е най-доброто седмично представяне от 1974 г.
насам. За Nasdaq това е на-добрата седмица от 2009 г., като технологичният индекс е напреднал с 10,6%. Dow напредна с
над 12% и записа една от най-добрите си седмици в историята.
„Това беше една силна седмица за фондовите борси и то по добра причина“, казва Тери Сандвен от U.S. Bank Wealth
Management.
„Има ясни нагласи за подпомагане на пазара, но все още е трудно да се очаква бичи пазар на фона на продължаващата
несигурност около продължителността на пандемията от COVID-19”, добавя той.
Оптимизмът на пазарите дойде, след като Фед обяви нова програма за подкрепа на икономиката, включваща заеми за
малкия и средния бизнес на обща стойност 2,3 млрд. долара.
„Това е най-агресивният Фед, който сме виждали. От централната банка не искат да се превърнат в причината страната
да навлезе в депресия“, коментира Джим Крамър от Си Ен Би Си. „Много съм впечатлен. Фед е на върна на
способностите си и точно това е необходимо в момента, защото ние трябва да се преборим с депресията, трябва да
отворим Америка за бизнес“, допълва той.
Мерките, предприети от Федералния резерв, дойдоха на фона на новият голям скок на молбите за помощ при
безработица в САЩ. Броят на американците, подали заявления за помощи при безработица, е скочил с 6,6 млн. през
седмицата до 4 април. Така общият им брой за последните три седмици става над 16 млн.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха солидни повишения в ранната търговия. Основният индекс
SOFIX отчете ръст от 9,88 пункта, или 2,27%, до 445,43 пункта. BGBX40 напредна с 1,43 пункта, или 1,55%, до 93,55 пункта.
BGTR30 добави 8,29 пункта към стойността си, или 1,85%, достигайки до ниво от 456,37 пункта. BGREIT се повиши с 1,90
пункта, или 1,49%, до 129,06 пункта.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Коронавирусът - последна информация от щаба на живо;
Как се прилагат и контролират мерките? - старши комисар Георги Хаджиев;
Думите на лекарите - как да помогнем на тях и себе си?
Църквата и кризата в началото на Страстната седмица - Негово Високопреосвещенство митрополит Йоан;
БТВ, „Тази сутрин"
Великден по време на криза. За масовите струпвания, режима на движение и битовата престъпност. В студиото
главният секретар на МВР ст. комисар Ивайло Иванов.
Водещи медици, с призив да останем вкъщи.
Проф. Костадин Ангелов, изпълнителен директор на Александровска болница
На живо: Пазарите под карантина, как ще работят търговците?
Кредитна ваканция. С колко можем да отсрочим плащането на банковите заеми?
Седмицата на духа, посветена на хората на първа линия в борбата с болестта на 21 в.
Начало на вокалните битки в „Гласът на България".
Нова телевизия, „Здравей, България"
Призивът на лекарите. За битката с най-тежките случаи на заразата. Гост - директорът на „Пирогов“ проф. Асен
Балтов.
Великден по време на извънредно положение. За мерките, глобите и нарушителите. Говори шефът на
"Национална полиция" Христо Терзийски.
С празни ръце след измама. Атакуват потребители в интернет през нигерийски телефонни номера.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - 12 месеца отсрочка за кредитите на бизнеса - той няма да излезе от шока след 6 месеца
в. Монитор - Дават на бедните БГ храните от пазара
в. Монитор - Топлото време измества пика на COVID-19 за Великден
в. Телеграф - БГ храните от тържищата - за бедните
в. Телеграф - Парното ни мотае за надвзетите пари
в. Труд - Топ автомобили за милиард евро у нас
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Салатите от затворените пазари, за бедните българи
в. 24 часа - Разумно! Църквите останаха празни за Цветница
в. 24 часа - Без маски навън ще е първото облекчение на мерките
в. 24 часа - Добрият сценарий: по 100 заразени на ден в края на април
в. 24 часа - Ще стане ли Йоан Матев първият подсъдим за убийство, освободен с електронна гривна от ареста?
в. Монитор - GSM разговорите скочиха с една трета
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в. Монитор - Българите спестяват двойно повече
в. Телеграф - Плувец закла жена си и детето и се самоуби
в. Труд - 170 лв. излиза цяло агне от фермата
в. Труд - БСП-София иска отваряне на парковете и Витоша
в. Труд - Ползваме 900 млн. лв. от ЕС за антикризисни мерки
Водещи интервюта
в. 24 часа - Проф. д-р Иван Костов: Има и положителен аспект на ситуацията - припомнихме си как да си помагаме
в. 24 часа - Проф. Емил Ботев, сеизмолог: Нещо оптимистично, докато се тревожим за вируса. Много малка е
вероятността за силен трус у нас
в. Монитор - Координаторът на ЕС за борбата с тероризма Жил де Керков пред „Юропост": Терористите оставят следи в
интернет
в. Телеграф - Д-р Николай Недев: COVID-19 блокира и диагнозата на пациенти с рак
в. Труд - Председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев пред „Труд": Опитваме се в кризата
да помагаме и на длъжници и на кредитори
Водещи анализи
в. 24 часа - Здравен щит около Европа, медицински визи за хора и стоки от зони със зарази
в. Монитор - Кризата с COVID-19 показа, че действаме като един отбор
в. Труд - Време за скромен подвиг и героични халтури
в. Труд - За блокадата като дигитален концлагер
в. Труд - Част от бизнеса ще спре да съществува след кризата.
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