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I. КОНКРЕТНИ И ВЪЗМОЖНИ ОТРАЖЕНИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В СЛЕДСТВИЕ 

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

ИНВЕСТИЦИОННИ И ДР.) 

 ЕВРОПА 
 

Испания 
 Испанската Агенция по стандартизация е публикувала документ, в който се описват 

материалите и процесите по изработване, транспорт и съхранение на маски за еднократна 
и многократна употреба за възрастни и деца. Той е общодостъпен и касае вноса на маски, 
което има пряко отношение към българските фирми, които проявяват интерес за експорт 
на такъв санитарен материал за Испания.  

 

 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Канада 

 Федералното правителство въвежда нови изисквания, разширявайки дефиницията на 
понятието национална сигурност по отношение на чуждестранните инвестиции с цел 
предотвратяване осъществяването на такива в канадски компании, чиито акции намаляват 
стойността си в следствие на Пандемията. 

САЩ 

 Камарата на представителите прие пакет от финансови мерки на стойност от 484 милиарда 
долара, който включва ново финансиране за малкия и среден бизнес, засегнат от 
пандемията, финансови средства за болници и  заизвършването на разширени тестове за 
Covid-19. 

 

 ЮЖНА АМЕРИКА 

Бразилия 

 Бразилското правителство е потърсило помощ от ООН да участва в намирането на 
медицинско и здравно оборудване и материали чрез активиране на глобалната платформа 
за обществени поръчки за закупуване на медицински продукти и тестове. 
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II. МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО РАВНИЩЕ (В КРАТКОСРОЧЕН И 

СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН)  

1. Законодателни мерки  
 

 ЕВРОПА  

Австрия 

 Започна  поетапно рестартиране на икономическия и социален живот при спазване на 
строги хигиенни изисквания.  При евентуална втора вълна на заразяване, процесът на 
постепенното отваряне на бизнеса ще бъде спрян веднага. 

 От 14 април 2020 г. отвориха малките магазини и строителните вериги, от 2 май  т.г. се 
предвиждат и всички големи магазини и мебелни къщи. От средата на  м.май стартират 
занятията в училищата от горните класове за подготовка на матурите, библиотеките и 
музеите. В края на м.май се очаква хотелите да започнат работа при определени условия, 
но все още няма конкретен план за туризма. 

 

Германия  

 Правителството прие изменения в Закона за външнотърговската дейност, с които се 
предвиждат реформи в областта на проверката на инвестициите и се създават правни 
предпоставки за предварителна проверка на чуждестранните инвестиции - предимно 
предприятия от инфраструктурата. Предлаганите изменения са в изпълнение на влезлия в 
сила през 2019 г. Регламент на ЕС за Създаване на единна рамка за проверка на преките 
чуждестранните  инвестиции в Съюза / EU Screening /.   

 Приета е „Наредба за девиации в Закона за работното време в резултат на епидемията, в 
сила от 10 април 2020 г., която: 
 не дава нови правомощия на работодателите да променят едностранно работното 

време на своите служители; 

 не отменя, дори и временно, действащите тарифни стандарти за работното време, въз 

основа на които са сключени съществуващите фирмени споразумения или 

индивидуалните споразумения за работно време в трудовите договори. Те остават 

напълно валидни и приложими; 

  не води до облекчаване на съществуващите частно-правни норми относно работното 

време (трудови договори, колективни договори, фирмени споразумения), дори и за 

ограничен период. 

 Сформира се Контактно звено, което ще бъде германският партньор в Кооперационния 
механизъм, създаден с Регламента на ЕС за проверка на  чуждестранните инвестиции. 

 Икономическият министър обяви създаването към МИЕ на работен щаб  „Производствени 
капацитети и производствени процеси“, чиято цел е в средно- и  дългосрочен план да 
изгради национални и европейски вериги на доставки за производство в Германия и 
Европа на медицинско защитно оборудване, суровини/активни съставки/, и оборудване за 
тестване, за да се осигури в най-голяма степен независимост на Германия и ЕС и сигурност 
на снабдяването с такива продукти. 
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Дания  

 На 15 април т. г.  е задействана „Фаза 1“  от поетапното и контролирано отваряне на 
странатаи смекчаване на рестрикциите: отваряне на институциите, поели грижите за 
малките деца и учениците до 12-годишна възраст и увеличаването на обхвата на дейността 
на здравния сектор. 

 От 20 април т. г. е дадена възможност за възобновяване работа на: 
 бизнеси, чиято дейност включва близък контакт между предлагащите услугите и 

клиентите, сред които: фризьори, физиотерапевти, хиропрактици, ерготерапевти, 
остеопати, диетолози, психолози, зъболекари, зъботехници, частни болници и 
поликлиники, разкрасителни центрове, студия за татуировки и пиърсинг, училища за 
кормуване, оптики и др.; 

 публичен сектор - съдилища, поправителни институции, лаборатории за научни 
изследвания. 

 Националната полиция е одобрила да възобновят дейността си: зоологическите градини, 
сафари парковете и увеселителните паркове при положение, че спазват разписанията на 
здравните органи.  
 

Естония  

 Допълнителният законопроект за бюжета е приет от Парламента, като по този номиналния 
бюджетен дефицит на правителствения сектор за тази година, заедно с мерките за 
икономическа подкрепа на правителството, ще бъде равен на 2,62 милиарда евро.  

 Пакетът от изменения, внесени заедно с допълнителния бюджет, включва и намаляване на 
акцизите върху енергията, допълнителни инвестиции, както и възможност за подпомагане 
на предприятия, които имат стратегическо значение за държавата. 

 
Испания 

 Правителството реши възобновяването на икономическата дейност в страната да се 
проведе на два етапа. Първият ще продължи до началото на лятото на т.г. и ще обхваща 
промишлените сектори, а вторият етап ще бъде до края на 2020 година. Нормализация в 
дейността ще се усети последно в третичния сектор и по-конкретно в следните 
направления: туризъм, развлекателната индустрия и културните прояви. 

 
Чехия  

 Правителството прие План за постепенно премахване на ограниченията и мерките с цел 
рестартиране на бизнеса и възстановяване на  икономиката. Планират се пет етапа в 
периода от 20.04.2020 г до 08.06.2020 г., като  се наблюдава епидемиологичната 
обстановка и при необходимост,  процесът  ще бъде замразен. Отварянето на бизнеса ще 
се извършва както според сектора, в който оперира, така и според площта, която заема.  

 Автомобилната промишленост създаваща около 8% от БНП и с прякa заетост за около 150 
000 души,  и непрякa за около 400 000 души, е почти изцяло парализирана.   

 Трите завода на Škoda Auto, след нeколкократно отлагане, планират да започнат работа на 
27.04.2020 г. Заводът за производство на Тойота, Пежо и Ситроен (TCPA),  възнамерява да  
възобнови производството на 4.05.2020 г. Заводът на Хюндай планира да рестартира 
производството  си на 14.04.2020 г. 
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Швейцария  

 На 11.04.2020 г. Федералният съвет обяви решението си за промени в Закона за защита на 
капитала и  в Закона за преструктуриране и отлагане на дългови плащания с  цел справяне с 
предстояща свръх задлъжнялост и защита от нежелани фалити на фирмите. 

 Правителството взе решение да възобнови дейността на съда след 19 април т.г. и  да  
провери как процедурите могат да се извършват чрез видео връзка, за което ще се 
необходими законови адаптации. 

 На 16 април т.г. правителството обяви концепция за три-етапно премахване на 
ограниченията. От 27 април болниците ще възобновят дейността си, всички медицински 
процедури и малки бизнеси при строги санитарно хигиенни изисквания. От 11 май т.г. 
предстои отваряне на държавните училища и от 8 юни т.г., ако няма възобновяване на 
епидемията ще бъдат отворени музеи, библиотеки, висши учебни заведения  и др. 
 

Швеция 

 Мерки на стойност над 9 млрд. евро насочени към: предоставяне на допълнителни 
бюджетни средства за борба с разпространението на вируса, ограничаване на щетите върху 
стопанската дейност и заетостта, предоставяне на повече възможности за 
преквалификация за съкратените служители и др.  

 Фазата на възстановяване се очаква да продължи няколко години. Ниският коефициент на 
публичния дълг в Швеция (35.1% от БВП) все пак осигурява по-силна първоначална позиция 
в сравнение с много други страни. Ниският дълг е ключов фактор шведската икономика да 
бъде по-добре подготвена да се справи с всяка една рецесия, включително настоящата. 
 

 АЗИЯ 

Индия  
 Приети са промени в инвестиционната политика, целящи ограничаване на инвестициите в 

Индия от съседните държави (Китай, Пакистан, Бангладеш, Мианмар, Непал и Бутан) с цел 
защита на националните интереси. В бъдеще всички инвестиции в Индия  от тези държави 
ще се нуждаят от допълнителен подробен анализ и одобрение от индийското 
правителство. Целта на мярката е да се ограничат инвестициите в Индия най-вече от Китай 
и Хонг Конг.  

 

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Мароко 
 Създаден е Комитет за икономически надзор при Министерството на икономиката, 

финансите и административната реформа. Той ще следи икономическата ситуация в 
страната и ще оценява съществуващите икономически лостове и механизми. 
Същевременно ще идентифицира и въвежда необходимите мерки и механизми за 
противодействие на кризата. До края на м. юни т.г. следва да бъде изготвен и План за 
действие, с идентифициране на мерки в областта на социалната и финансовата област.  

 Новосъздаденият специален фонд за подкрепа на мерките за борба с пандемията, 
възлизащи на около 3.4 млрд евро е в процес на формиране. Основни източници са 
държавният бюджет, дарения от водещи марокански компании, мароканци, живеещи в 
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чужбина, граждани и др. Членовете на правителството и на парламента предоставиха 
месечните си заплати, като принос към фонда. 
 

Ливан 
 Парламентът одобри законопроект, легализиращ отглеждането на канабис за медицински 

нужди и промишлени цели. Легализацията на култивирането на канабис бе взето след 
проучване и препоръка на световната консултантска фирма „McKinsey & Co”, която го 
включи сред предложенията си като начин за стимулиране на икономиката на страната. С 
този ход Ливан стана първата арабска страна, узаконила производството на марихуана, 
което я превръща в значим фактор в търговията с канабис. 

 

 ОБЩНОСТ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (ОНД) И КАВКАЗКИ РЕГИОН 

Грузия 
 Правителство удължи законният престой на чужденци и лица без гражданство в Грузия. 

Новите разпоредби се отнасят за лица, които законно пребивават в Грузия, считано от 14 
март 2020 г. В случай, че не могат да напуснат страната по редица причини, законният 
период на престоя им ще бъде удължен до 30 юни 2020 г. 

 

 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Канада 
 Парламентът одобри Закон за предоставяне на субсидии, предвиждащ частично 

финансиране за изплащане на възнагражденията на засегнати от кризата лица в размер на 
73 млрд. канадски далара.  

 Обявени са допълнителни икономически мерки на федерално и провинциално равнище, 
сред които: отпускане на средства за почистване на изоставени и неактивни петролни 
кладенци в три канадски провинции и създаване на фонд за намаляване на вредните 
емисии и въвеждане на допълнителни мерки за подпомагане на малкия бизнес, 
иновациите, културата и изкуствата. 
 

САЩ 

 Федералното правителство планира  грантове и кредити за подпомагане на туристическата 
индустрия, които следва да послужат като буфер за период от 2 до 6 месеца в 
хотелиерството и туризма.  
 

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

 

 ЕВРОПА 
 

Германия 
 След оценка на настоящата ситуация се въвеждат  някои облекчения за бизнеса – от 20 

април т.г. се отварят магазините с площ до 800 кв.м., вкл. автокъщи, магазини за 
велосипеди и книжарници при спазване на изискванията за контрол на лицата. 
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 Сериозен проблем за всички германски фирми е  нарушаването  на веригите на доставки, 
свързано с въведени в различни други страни забрани и ограничения, тъй като германската 
индустрия силно зависи от поддоставчици в други европейски страни. Поради тази 
причина основна цел на индустрията остава намирането на общоевропейски подход при 
облекчаване на мерките, а също и при подпомагане на бизнеса.  
 

Дания 
 Помощните финансови пакети на правителството насочени към бизнеса се удължават с 

един месец.  

 Допълнителната помощ под формата на финансово подпомагане, гаранции и ликвидност е 
оценена на около 13 млрд. евро . По този начин отпуснатите 21 финансови пакети ще 
достигнат размер от около 42 млрд. евро. 

 
Испания 

 Удължава се срока с още един месец за представяне на данъчна декларация за 
тримесечието за изплащане на ДДС и разсроченото плащане на корпоративен данък и 
данък лични доходи за самонаети лица и МСП. Това засяга около 3,4 милиона малки и 
средни фирми, с приходи до 600 000 евро.  Мярката се отнася и за публичната 
администрация, като в този случай границата от 600 000 евро е обемът на бюджета им. 
 

 АЗИЯ 

Индия  

 Правителството разреши възстановяване на редица икономически дейности след 
20.04.2020 г., въпреки наложената карантина в цялата страна до 3 май 2020 г. Компаниите, 
които са възобновили дейността си, са производители на цимент, както и на стомана като 
JSW Steel, Tata Steel, като те се ориентират първоначално само към износ.  

 
Иран  

 Поетапно бе възстановена работата на нискорисковите бизнеси в столицата Техеран, като 
иранското правителство предостави и разрешение за поетапното възстановяване и на т. 
нар. „среднорискови“ бизнеси.  

 Търговските центрове в страната, в т. ч. и емблематичният Голям пазар в Техеран, също 
подновиха дейност, с ограничение в работното си време. Ресторанти, кафенета, спортни 
съоръжения и други обществени места с по-висок риск от разпространение на заразата 
остават затворени.  

 

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Мароко 
 Взето бе решение компании с оборот по-малък от около 2 млн. евро за 2019 г. да се 

ползват от правото за отлагане на попълването на данъчни декларации до края на м.юни 
2020 г.  

 Преустановени са данъчните одити до 30 юни 2020 г.  

 Предвидени са и помощи за домакинствата между 80 - 120 евро. 
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 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

САЩ 
 Администрацията отпусна допълнителен пакет за подпомагане на селскостопанските 

производители в размер на 19 млрд. долара (16 млрд. за изплащане на субсидии, 
земеделски кредити и застраховки и 3 млрд. за държавни поръчки на зърно, плодове и 
зеленчуци за социалните заведения). 
 

3. Фискални мерки (финансови институции, банков, застрахователен 

сектор,кредитиране, др.)  

 

 ЕВРОПА 

Испания 
 Намаляване на ДДС от 21% на 4 % за дигитални издания на вестници, списания и книги. 

Така те се уеднаквяват с облагането на хартиените издания. 

 Мадридската областна администрация намали с 25% ставката, която се прилага за  
отворени помещения към барове /градини, тераси/ и ресторантите, както и за търговски 
пунктове на публични пространства, разпределение на вестници, и друг видове търговска 
дейност. Предвижда също така и фискални облекчения при заплащането на данък сгради 
за фирми и предприемачи, които запазят работни места в тях. 
 

 АЗИЯ 
Иран  

 За предоставяне на финансов заем от Международния валутен фонд, в размер на 5 млрд. 

щ. д,  Иран настоява да бъдат използвани за обслужване финансови канали – INSTEX и 

Швейцарското споразумение за хуманитарна търговия (SHTA), специално предназначени за 

хуманитарни сделки, представляващи изключение от американските санкции. По този 

начин финансовите средства от посочения заем биха могли да бъдат използвани от 

ирански компании за закупуването на фармацевтични и хранителни продукти. 

 Предвижда се Централната банка на Иран да получи заем от Световната банка в размер на 

50 млн. щ. д. за противодействие напандемията.  

 Ислямската банка за развитие от своя страна заявява готовност да предостави 120 млн. 

евро на Иран за закупуване на медицинско оборудване за борба със заразата. 

Япония  

 Еднократно изплащане на 925 щ.д.  на всички граждани, което ще доведе до увеличаване 
на необходимите за това средства от първоначално определените от правителството 37 
млрд.щ.д. на 118.5 млрд.щ.д..  

 За финансиране на увеличения допълнителен бюджет за финансовата 2020-2021 г. се 

предвижда да бъдат допълнително емитирани държавни облигации в  размер на 237.9 

млрд.щ.д. Общата сума на държавните облигации, които ще бъдат емитирани през 

финансовата 2020-21 г., ще възлезе на 539.35 млрд.щ.д.  
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 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Мароко 
 Централната банка намали основния лихвен процент с 25 пункта – до 2 %. 

 

 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Канада 
 Централната банка разпространи доклад за първото тримесечие на 2020 г., в който се 

потвърждава намерението да поддържа основния лихвен процент на нива в края на м. 
март т.г. – 0,25%. 

 Централната банка изкупува държавен дълг, предоставя кредити на компании в риск, както 
и закупува активи на основни финансови пазари на стойност 200 млрд. канадски долара. 
 

4. Мерки в областта на здравеопазването 
 

 ЕВРОПА 

Дания 

 Датчаните ще бъдат тествани и за наличие на антитела на вируса. Гражданите без 
симптоми на заболяването, ще получават повикване за изследвания на дигиталната си 
поща e-boks, след което ще могат да поръчат тестване на coronaprover.dk. Резултатите ще 
бъдат предоставени отново дигитално на сайта Sundhed.dk 

 
Испания 

 Институтът по здравеопазване Carlos III одобри 8 нови лаборатории и научни центрове, в 
които може да се правят изследвания за коронавирус чрез PCR тестове. Общо одобрените 
изследователски центрове в страната са 13. 

 Понастоящем са достъпни приложението за самодиагностикa Asistencia Covid-19, 
информационен канал чрез WhatsApp - Hispabot-Covid19 и изследване на мобилността 
DataCOVID.  
 

 АЗИЯ 
Иран  

 Иранска фармацевтична компания полага усилия за производство на противовирусно 
лекарство Rendesivir. Субстанциите, необходими за производството му, ще бъдат 
предоставени от Китай.  

 Активната съставка Фавипиравир се разглежда като едно от възможните лекарства за 
лечението на COVID-19. Към момента представители на ирански висши училища работят по 
внедряването на лекарството за лечение на заразата в страната.  

 Иран заявява готовността си да експортира медицинско оборудване за борба с COVID-19, 
включващо тестове, вентилатори и др. 
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 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Мароко 
 Правителството е мобилизирало 47 държавни болници, работещи със заразените от 

КОВИД-19. Частните болници също са предоставили общо 504 специализирани болнични 
легла и медицински екипи от 985 души. Понастоящем Мароко се подготвя за разширяване 
на капацитета си от 3000 до 4000 специализирани болнични легла в спешните отделения.  

 Министър-председателят е обявил, че общо 177 хотела и туристически центрове от 38 
градове, с капацитет 7600 болнични легла, са се включили в призива за солидарност, като 
са дали подслон на хора, идентифицирани като потенциални носители на болестта, за да 
могат да проведат успешно самоизолацията и карантината, както и за настаняване на 
медици. 

 
Ливан 

 Правителството е подготвило Проект за здравна устойчивост на стойност 120 млн. щ. д., с 
акцент върху борба с епидемията. Проектът предвижда финансиране от Световната банка с 
95,8 млн. щ. д. и безвъзмездна помощ от 24,2 млн. щ. д. от Световния механизъм за 
концесионно финансиране.  

 

 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД) И КАВКАЗКИ РЕГИОН 

Азербайджан 

 По официално изявление на Обединението на медицинските териториални единици 
(TABIB), участващо в оперативния щаб при Кабинета на министрите и пряко отговарящо за 
борбата с коронавируса, в Азербайджан няма недостиг както на леглова база в лечебните 
заведения, така и на персонал и медикаменти.  

 В Азербайджан стартира изграждането на 10 модулни болници, 6 от които ще бъдат 
държавни и 4 частни. Започнало е и обучение на медицински персонал за тях. При 
изграждането на болниците и обучението на персонала се ползва опита на Турция и Китай. 
Медицинските институции вече са били снабдени с лекарства и необходимото медицинско 
оборудване.  
 

Грузия  

 По инициатива на Министерството на здравеопазването е създадено иновативното 
приложение „STOP COVID“, чиято цел е ранното откриване и предотвратяване на 
пандемията. Приложението помага да се предотврати разпространението на вируса чрез 
навременно уведомяване на хора, които са били в контакт със заразени хора. 

 

 СЕВЕРНА АМЕРИКА 

САЩ 

 Белият дом обяви федерални насоки „да отворим Америка отново“ във връзка с 
Пандемията, предвиждащи поетапно облекчаване на ограниченията за социално 
дистанциране.  
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Канада 
 5 000 канадски компании са преустроили производството си за нуждите на медицинското 

осигуряване.  

 По време на кризата Министерство на здравеопазването ще прилага правила, които ще 
улеснят сертифицирането на производството на медицински продукти. 

 

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

безработицата, семейството, социалното подпомагане и др. аспекти) 
 

 ЕВРОПА 

Испания 
 Ще се изплаща минимален жизнен доход на близо 1 млн. от най-бедните домакинства 

/към 3 млн. души/, за справяне с последствията от пандемия. Едновременно с това 
засегнатите активно ще бъдат насърчавани да си търсят работа и да не разчитат 
единствено на този доход. 

 Одобрен е държавен заем към системата на социалното осигуряване в размер на 13,8 
млрд. евро за покриване на задължения по редовното изплащане на пенсии, както и за 
изплащане на приетите във връзка с кризата помощи за различни групи бенефициенти и 
увеличения брой помощи за безработица. 

 Отпуснат е транш от 1,048 млрд. евро към автономните области за политики по заетостта. 
Всяка област ще има пълномощия да разпредели средствата съобразно конкретни нужди и 
в съответствие с Плана за действие за младежка заетост 2019-2021 и План „Включи се 
отново” (Reincorpora-T)  2019-2021. 

 Със заповед на Министерството на транспорта, мобилността и градоустройството се 
включва в Държавния план за жилищно настаняване 2018-2021 нова помощ за заплащане 
на наем на единствено жилище на уязвимите наематели, която е до 900 евро, за срок от 6 
месеца. При покупка на жилища от страна на държавата/общината за увеличаване на 
обществения жилищен фонд се дава възможност за подпомагане при покупката с до 400 
евро/кв.м. чиста жилищна площ и до 60% от цената на покупката. 
 

Чехия 
 Планират се  няколко етапа за облекчаване на мерките за училищата:  

 От 20.04.2020 г. във висшите училища могат да се изпълняват индивидуални дейности 

за студентите в последна година на обучението си  до 5 души (държавни изпити, 

изпити за магистри, защита на докторати); 

 От 11.05.2020 г. се планира отваряне на средните училища и консерваториите за  

подготовка на учениците, които трябва да държат матури.  Учениците ще могат да 

посещават училище, но това не е задължително – дистанционното обучение 

продължава; 

 От 25.05.2020 г. ще бъде позволено присъственото обучение на учениците от 1-ва 

степен на основното образование. 
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 АЗИЯ 

Япония 
 Ще бъде предоставена еднократно и безвъзмездно сумата от 925 щ.д. на всички японски 

граждани, както и на регистрираните постоянно пребиваващи в Япония чужди граждани, 
независимо от техните доходи, с цел преодоляване на финансовите трудности, свързани с 
пандемията. Правото на получаване на посочената сумата не се отнася за японски 
граждани, които са обявили постоянен адрес в чужбина. Това решение заменя 
първоначалното решение на правителството за еднократно предоставяне на сумата от 
2800 щ.д. на домакинствата, чиито доходи са намалели значително вследствие 
разпространението на коронавируса. 

 Изплащаната сума от 925 щ.д. ще бъде необлагаема, а изплащането й  ще започне през м. 

май 2020 г. 

 AФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Мароко  
 Общо 6230 бездомни са настанени в специализирани центрове, където им се предоставя 

подслон и храна.  

 Всички работещи, ползващи се от социално осигуряване към м. февруари 2020 г. и които са 
останали без работа ще се ползват от около 200 евро безвъзмездна помощ, предоставена 
от създадения по разпореждане на Крал Мохамед VI Специален фонд, както и възможност 
за отлагане на плащанията по кредити, до м. юни 2020 г.  
 

 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД) И КАВКАЗКИ РЕГИОН 

Армения 

 Държавата разширии обхвата на държавните помощи до 600 хиляди граждани. 

 Държавната помощ за населението и бизнеса ще се превежда по банков път. Това условие 
важи за сумата от 102 евро еднократно обезщетение за безработица, изчислено за 
м.април-май. 
 

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

тях) 

 

 ЕВРОПА 

Естония  
 Министерството на икономическите въпроси и съобщенията в сътрудничество с фондация 

Kredex и Enterprise Estonia разработиха пакет от помощ на стойност 25 милиона евро за 
подкрепа на туристическия сектор. В рамките на пакета ще бъдат предоставени заеми, 
гарантирани при благоприятни условия от Kredex, а микро, малките и средните 
туристически предприятия ще могат да кандидатстват за директна подкрепа от Enterprise 
Estonia.  
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Испания 
 AENA, компанията, обслужваща летището в Мадрид, предвижда възобновяване на 

дейността му в три фази: възстановяване на вътрешните полети, след това – връзките с 
Европа и накрая отваряне на дестинации извън Европа. Разработен е план за 
възобновяване на дейността на летището, който включва дезинфекция на ресторанти и 
търговски обекти на територията му, мерки за предпазване на работещите там, както и 
осигуряване на предпазни мерки за пътуващите.  
 

Хърватия 
 Предприемат се инициативи за поетапен рестарт на туристическата индустрия от лятото. На 

17 април 2020 г. премиерът обяви за проведен разговор с чешкия си колега и постигната 
договореност двамата министри на туризма да предложат модели за гостуване на туристи 
от Чехия през тазгодишния туристически сезон.  

 Асоциацията на хърватските туристически агенции (UHPA), приветства инициативата на 
Чешката асоциация на туристическите агенциия за откриването на туристически коридори, 
включително към Хърватия, за почивка на чешки туристи на море, след потвърждение за 
тяхното добро здравословно състояние.  

 

Швейцария 

 Очаква се за възстановяване на швейцарския туристически бранш да е необходима  поне 

една година. Туризмът ще разчита предимно на туристите от съседните страни, които  най-

вероятно ще имат ограничен бюджет заради икономическите последствия от кризата. 

 

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Мароко 
 Според икономическите прогнози възстановяването на  туристическия сектор в Кралство 

Мароко се очаква едва след 3-5 години. 
 

 ОБЩНОСТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД) И КАВКАЗКИ РЕГИОН 

Армения 

 Предложен е проект за промени в данъчното законодателство, предвиждащ от 1 януари 

2020 г. за период от една година се предлага напълно да бъдат освободени от тези данъци 

хотели и други туристически съоръжения, туроператорите и туристическите агенции, 

заведенията за общественото хранене, автомобилния превоз на пътници в страната, 

включително и таксиметровите услуги. 

7. Мерки от страна на синдикалните и работодателските организации 

 

 ЕВРОПА 

Испания 
 Синдикатът UGT е отправил апел към правителството  за изработване на антикризисни 

мерки за облекчаване положението на уязвимите лица на жилищния пазар. Синдикатът 
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предлага някои от мерките да продължат да се прилагат и след кризата, за да се гарантира 
основното право на жилище; да се увеличи броят на социалните жилища и да се 
преразгледа нормативата за заемането им. 

 Синдикатът  CCOO остро критикува решението на правителството на област Мадрид да не 
подновява временните договори на около 11 000 медицински специалисти, наети в 
здравните заведения на автономната област за борба с епидемията. Синдикатът апелира 
към правителството на Мадрид да реорганизира бюджета си и да не се допуска влошаване 
на качеството на здравните грижи в областта. 

 Синдикатът ССОО иска от правителството да приеме закон, според който да се признава 
като трудова злополука заболяването или карантината поради пандемията на транспортни, 
здравни, социални работници, както и на персонала в погребалните агенции. 

 

Швейцария 

 Швейцарският синдикален съюз  настоява да се гарантират заплатите и да не се допускат 
съкращения За работещите с ниски и средни доходи следва да се приложат нови нови 
мерки като: 100% гаранция за изплащане на заплати и вноските за здравно осигуряване да 
бъдат финансирани от Конфедерацията. 

8. Други  

 ЕВРОПА 

Чехия 

 Според новосъздадения Икономически съвет към правителството/NERV/ сред 
икономическите мерки за възстановяване на икономиката е и идеята държавата да изкупи 
дял от стратегически чешки предприятия, намиращи се в тежко затруднение. Вместо да  
фалират, „държавата може да им предостави финансова инжекция, като закупи част от 
акциите, които след като предприятието се стабилизира продаде обратно“.  
Типичен пример са авиокомпаниите. Подобен подход е използван от американското 
правителство по време на кризата през 2009 г., когато правителството закупува дял от 
Дженерал Моторс и AIG.  

 NERV подкрепя позицията на председателя на ЕК да се забрани изкупуването на евтини 
акции на европейски компании от трети страни. 

III. ОБЩИ ОЦЕНКИ НА ИНСТИТУЦИИ, МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДР. ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЪРЖАВА ( АКТУАЛНИ ОЦЕНКИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ИКОНОМИКАТА В СРЕДНОСРОЧЕН/ДЪЛГОСРОЧЕН АСПЕКТ) 

 ЕВРОПА 

 
Германия  

 От м.март т.г. германската икономика е в рецесия, която ще продължи вероятно до средата 
на годината. Сривът на търсенето в световен мащаб, прекъсването на веригите на доставки, 
промененото поведение на потребителите и несигурността на инвеститорите оказват 
масивно негативно влияние върху германската икономика.  
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 Германската индустрия очаква масивен спад през следващите три месеца. Според 
федералния министър на икономиката през 2020 г. БВП на Германия се очаква да се свие 
много повече, отколкото по време на финансовата криза през 2009 г.  

Дания 
 За да покрие настоящите помощни пакети, до м. юли т.г. трябва да се намери финансиране 

на стойност приблизително 33 млрд. евро, което представлява повече от 1/10 от БНП на 
страната за една година. Националната банка на Дания оценява момента като добър по 
отношение на намиране на финансиране, предвид това, че само половината от сумата ще 
се търси под формата на заем.  
Дания има нисък държавен дълг, публичните финанси са стабилни, а кредитният рейтинг е 
висок и оценен на „ААА“.  

 Националната банка смята, че ще се наложи да се прибегне до различни финансови 
инструменти, сред които опция е използването на 130 млн. датски крони /приблизително 
17 млн. евро/, които държавата държи на сметка в банката. Останалата част от сумата 
може да бъде покрита чрез издаването на държавни облигации, като към момента лихвата 
е ниска. Въпреки страховете, че лихвите могат да се увеличат покрай нарастващия брой 
страни, които търсят заеми на огромни суми, това към момента не се случва и продажбата 
на датски облигации върви „добре“. Прогнозите на Националната банка са за издаване на 
облигации за 125 млрд. крони./приблизително 17 млрд. евро/.  

 
Испания 

 Проучванията на Международният валутен фонд и прогнозата на Националната банка на 
Испания се различават: 
 Според МВФ, БВП на Испания ще спадне с 8%, като след 2021 г. ще започне 

възстановяване на икономиката, но процесът ще бъде по-бавен. 
  МВФ очаква нарастване на  публичния дълг на Испания на 113,4% през 2020 г. и на 

114,6% през 2021 г., което би било най-високата стойност от 1902 г. насам. Дефицитът ще се 
увеличи на 9, 5% през 2020 г.  
 От друга страна, според прогнозата на Националната банка на Испания БВП ще 

отбележи още по-голям спад - от 13%, ако не бъде възстановена икономическата активност 
до края на 2020 г.; 
 Като резултат от тези фактори безработицата ще достигне 20,8% средно на годишна 

основа за 2020 г., в тези предвиждания не са включени работещите със статут на временно 
освободени по мярката за временно уволнение (ERTE). 
 Испанската национална банка счита, че при активиране на икономиката до лятото на 

т.г. е възможно да ръст на дефицита от 11% и дълг около 120% от БВП; 
 Нарастване на икономиката на Испания с 4,8% през 2021 г., ще означава, че ще е 

компенсирала само половината от спада и ще е с 4% под нивото на 2019 г. МВФ причината за 
трудното възстановяване на икономическата активност се корени в типа производствена 
структура в Испания, в която преобладават малките фирми и самонаетите лица, както и 
заради големия дял на туризма и услугите в икономиката ѝ; 
 Според испанската финансова институция производствените инвестиции ще паднат с 

33% и в най-лошият сценарий с 57%. Това означава, че извън инвестициите, направени през 
първото тримесечие преди пандемията, не се очакват други подобни операции. 
 Прогнозите за потреблението също са негативни – спад с 12% или в най-лошия 

случай с 22%.  Износът ще намалее с 19%.  
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Чехия 
 Според прогнозата на МВФ, чешката икономика ще се свие с 6,5%, - много повече от 

икономическата криза през 2009 г.  Очаква  се  през следващата година значително 
оживление, като ръстът на БВП би могъл да достигне 7.5%. 

 

Швейцария 
 Производството спадна средно с 25%, безработицата  се е повишила до 3%, а 30% от 

работната сила (1,5 милиона души) е на краткосрочна работа. 

 Прогнозите за швейцарската икономика са тревожни. При първия сценарий БВП би 
спаднал със 7%, което не e наблюдавано от петролната криза през 1974 г. и се очаква 
безработицата да е в размер на 4%, а спадът в БВП да бъде 90 млрд. франка.  
Вторият сценарий предвижда след рязък спад, много бавен ръст на БВП през втората 
половина на 2020 г. и през 2021 г. В този случай БВП се очаква да отбележи спад с 10%, 
безработицата ще възлиза на 7%, тъй като рецесията ще трае повече от година  и загубите 
ще възлизат на 170 млрд. шв. франка. 
 

 АЗИЯ 

Индия  
 Американската инвестиционна банка Citigroup Inc. прогнозира, че бюджетният дефицит на 

Индия ще достигне 8% от БВП за финансовата 2020-21 г., което е най-високата му стойност 
за последните три десетилетия. Слабият икономически растеж и стимулите, които 
индийското правителство предоставя за борба с пандемията, ниските данъчни 
постъпления и помощите за бедните са причините за очаквания поне два пъти по-голям от 
заложения преди пандемията бюджетен дефицит в Индия. 

 Кредитната агенция FITCH Ratings прогнозира, че огромният спад в потреблението в Индия 
от 5.5% до 0.3% от БВП, както и спадът в инвестициите, ще са в основата на драстично 
ниския икономически растеж на страната.   

 

Япония  

 Министерството на икономиката, търговията и индустрията прогнозира намаляване на 

производството на стомана с 25.9% в периода м.април-юни 2020 г. поради спада в 

потреблението на стомана в секторите корабостроене, автомобилостроене и строителство 

във връзка с кризата с коронавируса.    

 

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Мароко 

 Очакваният бюджетен дефицит ще бъде около 6 % от БВП за 2020 г., поради 
необходимостта от повишаване на социално-икономическите разходи и намаляване на 
общите приходи, най-вече от данъци.  

 Опасенията са, че негативните социални и икономически тенденции могат да повлекат 
гражданско недоволство и напрежение в страната. 
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Тунис 

 В доклад на Международния валутен фонд, въз основа на който е взето решение за 
незабавно изплащане на 725 милиона долара на Тунис като част от Инструмента за бързо 
финансиране се подчертава, че Тунис ще бъде силно засегнат от пандемията и кризата ще 
има сериозно отражение върху икономиката. Според доклада, бюджетният дефицит ще 
бъде около 4,3% от БВП през 2020 г., срещу 3,5% през 2019 г. 
Според доклада, тунизийските предприятия ще се сблъскат с финансови проблеми поради 
временните затваряния, спадащото вътрешно потребление и външно търсене. Отбелязва 
се, че шокът от пандемията е дошъл в момент, когато Тунис е бил изправен пред трайни 
макроикономически дисбаланси.  

 
Ливан 

 Международната рейтингова агенция Moody's преразгледа перспективите си за ливанския 
банков сектор от „стабилен“ на „отрицателен“, като очакванията през следващите 12 - 18 
месеца са за влошаване на средата, отслабване качеството на активите, капитализацията, 
рентабилността, финансирането и ликвидността. Оценката се базира на влошените 
икономически и финансови условия в страната, слабата бизнес активност и икономическа 
парализа след невъзможността на правителството да изплаща външния си дълг през март 
2020 г.  

 Смята се, че единственият вариант за осигуряване на надеждно външно финансиране и 
възстановяване на страната във финансово-икономически план е интервенция на МВФ. 
Подобен сценарий ще предостави възможност за стабилизиране и ръст на икономиката, 
което ще се отрази положително върху търговския баланс на Ливан с международните му 
партньори. 
 

 ЮЖНА АМЕРИКА 

Аржентина  
 Международният валутен фонд предвижда спад на БВП „най-малко“ с 5,7% през т.г.  

Фондът също прогнозира покачване на безработицата в страната до 10, 9%. 

 
Бразилия 

 Президентът на Централната банка е заявил, че икономиката на страната (най-голямата в 
Южна Америка) ще започне да се възстановява след пандемията през четвъртото 
тримесечие на годината. 
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IV. МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ЕК ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА В 

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

УСВОЯВАНЕ И ДР. 

 ЕВРОПА 

Испания 
 Испания е изпратила писмено предложение /Spain’s non-paper on a European recovery 

strategy/, с което предлага създаването на Европейски фонд за икономическо 
възстановяване в размер на около 1,5 трилиона евро, финансиран чрез постоянен дълг на 
ЕС, който да бъде разпределен под формата на грантове. 

 Този фонд ще се финансира чрез постоянен дълг (deuda perpetua) и ще е подкрепен от 
евроинституциите и по-специално от ЕЦБ. На практика това ще е механизъм за трансфер на 
финансови средства, а тяхното набавяне освен със собствени средства на ЕС, може да бъде 
засилено в бъдеще чрез въвеждането на данъка върху дигиталните услуги или върху 
вредните газови емисии. Според испанското предложение, Фондът за възстановяване 
трябва да бъде финансиран чрез постоянен дълг на ЕС, подкрепен от съществуващите 
правни механизми за финансиране на бюджета на ЕС. Постоянният дълг предполага, че ще 
се изплащат само лихвите, а дългът се поема солидарно. 

Чехия 
 Сегашната ситуация изисква да се направи много внимателна преценка на възможностите 

за използване на съществуващите европейски мерки, правила и бюджетни ресурси. В този 
контекст, подкрепя по-специално CRII+ и Временната рамка за държавна помощ. 

 Отчитайки извънредните обстоятелства, Чешката република приема предложения 
инструмент SURE за смекчаване на рисковете от безработицата, при условие за негов 
временен характер, целенасочена подкрепа и прозрачно използване на гаранциите от ДЧ.  

 Счита, че Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г. трябва да бъде сред ключовите 
инвестиционни инструменти на ЕС за успешно преодоляване на следкризисния период. 
Новата МФР трябва да бъде съответно приспособена  (не променена), като е необходимо 
да се  избегне по-нататъшно забавяне на договарянето й, което би усложнило  
използването на еврофондовете. 
 

 АФРИКА И БЛИЗЪК ИЗТОК 

Мароко 
 Европейската комисия се е съобразила с искането на правителството на Мароко „да прояви 

гъвкавост“, с оглед на предизвикателствата, произтичащи от пандемията, по отношение на 
разпределението по програми на предвидената за страната помощ за развитие по линия 
на ЕС (450 млн. евро за текущия програмен период), като съществена част от тези средства 
ще се концентрира в секторите на образованието и здравеопазването, а отпускането на 
средствата ще бъде ускорено.  
До края на м. април следва да бъде подписано споразумение между ЕК и правителството 
относно програмите в сферата на здравеопазването и образованието. Това ще позволи 
незабавно отпускане на 50 млн. евро от помощта за развитие за Мароко, като до края на м. 
май ще бъдат отпуснати допълнително още 70 млн.  
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 ЕИБ сумарно предоставя кредитни линии в размер до 440 млн. евро в подкрепа на частния 
сектор в страната. Банката вече се е ангажирала с помощ за сектора на здравеопазването 
със 70 млн. евро. 

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

ПАНДЕМИЯТА  

Предложение на Агенцията на ЕС за глобални навигационни сателитни системи за включване на 

България към новоразработваното приложение базирано на сателитна навигация “Галилео за 

зелени коридори” 

На 14 април 2020 г. беше проведено заседание на Работната група за космическата 
програма на ЕС на което Европейската комисия информира за действията в подкрепа на справяне с 
кризата причинена от пондемията, чрез използване на данни от космическите програми. 
Стратегически приоритет на ЕС е продължаване предоставянето на услуги от сателитните системи 
за наблюдение и навигация „Коперник“, „Галилео“ и „Егнос“. Използват се възможностите на 
„Галилео“ за разработвне на а специално приложение “Галилео за зелени коридори”, с цел 
осигуряване на бързо преминаване през границите и улесняване свободното движение на стоки. 

На 17 април 2020 г. Агенцията на ЕС за глобални навигационни сателитни системи 
информира, че Румъния е потвърдила участие в дейностите по пилотното тестване на 
приложението “Галилео за зелени граници” за следните гранични контролно-пропускателни 
пунктове: 

 Румъния (Калафат) – България (Видин) 
 Румъния (Гюргево) – България (Русе) 
 Румъния (Вама Веке) - България (Дуранкулак) 
 Румъния (Nadlac II) - Унгария (Csanadpalota) 
 Румъния (Siret) – Украйна (Porubne) 

Очаква се тестовете да стартират след 20 април 2020 г.  
 

Участие на председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия във 

видеоконферентна среща с лидерите на Г-7 

На 16 април 2020 г. председателят на Европейския съвет и председателят на Европейската 
комисия участваха във видеоконференция на лидерите на Г-7, свикана от САЩ, които понастоящем 
председателстват Г-7. На срещата беше направена оценка на напредъка постигнат в борбата с 
пандемията след последната видеоконференция на 16 март т.г.  

Представителите на ЕС информираха за продължаващите усилия на равнище ЕС за 
подпомагане на европейските общества и икономики за връщане към нормално функциониране и 
устойчив растеж.  

В този контекст Зеленият преход и цифровата трансформация ще бъдат важни елементи от 
пътната карта на ЕС за възстановяване. ЕС ще продължи да действа солидарно с най-уязвимите 
страни и общности, по-специално в Африка. Те призоваха всички партньори от Г-7 да се 
присъединят към тези усилия. Беше подчертана важността на търговията, както за преодоляване 
на непосредствената криза, така и за осигуряване на стабилно икономическо възстановяване.  
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 Заседание на Съвет Външни работи /Търговия/ 

На 16 април 2020 г. беше проведено заседание, под формата на видеоконференция, на Съвет 

Външни работи /Търговия/. Министрите на търговията обсъдиха актуалните развития в областта на 

търговските отношения, породени от пандемията, като приветстваха предприетите досега от 

Комисията мерки по отношение на улесняване вноса на критично важни медицински изделия. 

Беше подкрепена мярката за въвеждане на експортни разрешителни при износ за трети държави 

на лични предпазни средства.  

Министрите изразиха задоволство от публикуваните от Комисията насоки във връзка със 

скрининга на преките чуждестранни инвестиции в условията на криза с цел предпазване на 

критични за икономиката на ЕС предприятия от „хищническо изкупуване“ от трети страни.  

Единодушно беше подкрепена ролята на Световната търговска организация и бе 

подчертано значението на нейната реформа във връзка с процеса на възстановяване на световната 

икономика и търговия и преодоляване на глобалните последици от пандемията.  

Решение относно използването на пари от бюджета на ЕС във връзка със справяне с пандемията  

На 22 април 2020 г. Съветът на ЕС прие втори законодателен акт, за по-малко от месец, за 
изменение на правилата за използване на структурните фондове на ЕС. Тези промени позволяват 
на държавите-членки да пренасочват ресурси за операции свързани с кризи. Актът, известен като 
„Coronavirus Response Investment Initiative Plus“, беше приет с писмена процедура, по-малко от три 
седмици след като Европейската комисия представи предложението. Европейският парламент 
даде своето одобрение на 17 април. 

Промените суспендират временно действието на някои от правилата определящи обхвата 
и приоритетите на националните програми, които могат да бъдат финансирани от различните 
фондове, както и условията при които регионите имат право да получават подкрепа. Това дава на 
държавите-членки изключителна гъвкавост да прехвърлят пари между фондове и между региони, 
за да задоволят свои специфични нужди с оглед смекчаване на социалните и икономически 
последици от пандемията. На практика всички съществуващи резерви в структурните фондове за 
2020 г. могат да бъдат използвани за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В периода 
между 1 юли 2020 г. и 30 юни 2021 г. държавите-членки ще могат да поискат 100 % финансова 
подкрепа от бюджета на ЕС. /За сведение: При нормални условия програмите на политиката за 
сближаване на ЕС  се финансират съвместно от бюджета на ЕС и вноски от държавите-
членки/. 

Тези безпрецедентни мерки ще помогнат за облекчаване на тежестта върху националните 
бюджети чрез осигуряване на целеви инвестиции в подкрепа на здравеопазването, малките и 
средни предприятия и временните схеми за заетост. Земеделските производители ще могат да се 
възползват под формата на изгодни заеми и гаранции до 200 000 евро, с цел осигуряване на 
ликвидност или за компенсация за загуби. 

Новото законодателство влезе в сила на 24 април 2020 г. 
Съветът на ЕС прие промени в съществуващото европейско законодателство в защита на сектор 

„Рибарство и аквакултури“ 

На 22 април 2020 г. Съветът на ЕС прие нови правила предназначени да смекчат 
въздействието на мерките срещу пандемията върху сектор „Рибарство и аквакултури“. Новите 
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правила внасят изменения в Регламента за  „Европейския фонд за морско дело и рибарство“ и 
Регламента за „Обща организация на пазарите“.  

Гласуването в Съвета за промените бе извършено чрез писмена процедура. Европейският 

парламент одобри законодателството на 17 април т.г..  

Предложението предвижда разходите по гореизброените мерки да бъдат допустими от 1 

февруари 2020 г. Новото законодателство влезе в сила на 24 април 2020 г. 

За сведение: Новоприетите конкретни мерки в двата Регламента бяха включени в раздел 
„Мерки от страна на ЕС за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 
на предходния бюлетин № 5, в точката с информация за обсъждането им в КОРЕПЕР I. 
Мерките бяха приети без изменения от Европейския парламент и Съвета, по бърза процедура 
и са изброени отново по-долу, за сведение: 
- подкрепа във връзка с временното прекратяване на риболовните дейности с максимален 
процент на съфинансиране от 75 % от допустимите публични разходи; 
- подкрепа във връзка с временното спиране или намаляване на производството и продажбите 
на аквакултури;  
- дерогация за временно спиране на новите кораби; 
- въвеждане на допустимост за подпомагане, в случай на временно прекъсване на дейността, 
за лица обслужващи риболова на сушата; 
- подкрепа за организации на производителите във връзка със съхранението на морски 
продукти; 
- увеличаване на допустимите количества продукти, за които е възможно получаване на 
помощ за съхранение, до 25% от годишните количества на въпросните продукти; 
- отпускане на оборотен капитал и компенсиране намаляването на продажбите и на 
допълнителните разходи за съхранение, на земеделски производители и преработватели на 
аквакултури; 
- възможност за използване на механизма за съхранение, дори когато държавите-членки не са 
определили и публикували задействащи цени; 
- мерки за компенсиране на икономическите загуби в най-отдалечените региони на ЕС. 

 

Изказвания на европейски лидери след Европейския съвет, проведен на 23 април           2020 г. 

В изказванията си след проведената на 23 април 2020 г. четвърта видеоконференция на 
Европейския съвет, водещи европейски политически лидери изразиха следните по-важни 
позиции: 

 г-жа Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: В следващите 

няколко години бюджетът на ЕС, на годишна основа, ще трябва да се повиши за да 

се преодолеят икономическите последици от пандемията от COVID-19. Ще бъде 

необходимо почти двойно повишение на вноските, от 1,2 % на 2 % от БВП на 

страните. Това ще бъде временна мярка, за генериране на около един трилион 

евро. Предстои да се прецени каква част от икономическите помощи за най-

засегнатите страни в ЕС ще бъдат отпускани като безвъзмездни средства /грантове/ 

и какъв ще бъде делът на заемите. Очаква се Комисията да представи след месец 

предложение как бъдещият Фонд за обезщетение заради епидемията ще бъде 

свързан със следващия европейски бюджет. Все още не всички страни в ЕС са 

овладели епидемията. Възстановяването няма да е симетрично и различията 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_bg
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между страните-членки ще се увеличат. БВП ще спадне повсеместно, но не в 

еднакъв размер навсякъде в ЕС. Едни държави са в състояние да осигурят много 

повече бюджетна помощ от други и това би се отразило на равнопоставеното 

участие на пазара, ако не се намесим. За сега ЕС е насочил 3,3 трилиона евро в 

подкрепа на пострадалата от пандемията европейска икономика. 

 г-жа Ангела Меркел, канцлер на Германия: По принцип приема идеята за голям 

Фонд за възстановяване на Европа, на стойност 2 трилиона евро, но би искала да 

види как той ще се използва преди да се ангажира с подкрепа за неговото 

създаване. Подобно съвместно решение е в интерес на Германия, защото нещата 

могат да се развиват добре за Германия, само ако вървят добре за Европа. 

Постигнато е съгласие между европейските лидери за необходимостта от такъв 

Фонд, но липсва съгласие за подробностите. Всички са съгласни, че Фондът трябва 

да бъде тясно свързан със следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021-2027 г., но 

не са на едно мнение дали средствата трябва да се дават под формата на 

безвъзмездни грантове или кредити. Помолихме Комисията да направи 

предложения, като оцени отделните сектори и прецени какви щети ще претърпят 

те. Всички елементи на пакета от мерки трябва да бъдат приети през май и да 

бъдат приложими от 1 юни т.г. Германия ще трябва да направи по-голям принос в 

бъдещия бюджет на ЕС, но поемането на съвместен дълг, чрез еврооблигации, е 

неприемливо. 

 г-н  Емануел Макрон, президент на Франция: Спасителният пакет на ЕС за бързо 

възстановяване трябва да е в размер от 5 % до 10 % от БВП на ЕС. Обсъждат се 

няколко инструмента. Важно е отговорът е бъде достатъчно голям, финансиран от 

дълг, който да се изтегли и гарантира съвместно, както и да има подходящи 

бюджетни трансфери за най-засегнатите региони и икономически сектори. 

Европейският проект няма бъдеще, ако страните-членки не успеят да отговорят на 

“изключителния шок“. Най-дълбокото разделение между държавите-членки не се 

състои в идеята за съвместно емитиран дълг, а дали средствата ще се прехвърлят 

под формата на заеми или безвъзмездни средства /грантове/. Заемите ще бъдат 

контрапродуктивни- ще служат само за натрупване на още дълг за най-тежко 

засегнатите държави. Това няма да реши основните проблеми. 

 


