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Превантивни мерки 

Още на 27 февруари 2020 г. (две седмици преди обявяването на извънредното положение) 

БСК излезе с препоръки към икономическите оператори за превенция в случай на кризисно събитие, 
свързано с коронавирус COVID-19. Информацията е изпратена по електронна поща до всички 

членове на БСК и е качена в сайта на Камарата, където е прочетена от 5632 потребители. 

Вътрешна организация 

Вътрешноорганизационните мерки бяха въведени с две заповеди, съответно – от 13 март и от 
27 март 2020 г., с които беше установен препоръчително дистанционен режим на работа, както и 

бяха определени противоепидемиологичните мерки, свързани с хигиената и ползването на 

работните помещения, достъпа на външни лица до сградата на БСК и др. 

Експертиза 

В периода от 13 март до 8 юни 2020 г. експертите на БСК са изготвили общо 42 становища, 
в т.ч. са участвали в разработката на 5 становища на АОБР (вж. Приложение 1), като по-голямата 

част от документите се отнасят до мерките в подкрепа на икономическите оператори, засегнати от 
извънредното положение. Освен това, БСК излезе с позиции по проектите за промени в законите за 

публичното предлагане на ценни книжа, за биологичното разнообразие, за енергетиката, за радиото 

и телевизията, и др. В полезрението на Камарата бяха, също така, присъединяването на България 
към ERM II, проектът на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за 

безналични ценни книжа, промените в Кодекса на труда (в частта за колективното трудово 
договаряне) и проектът на Закон за индустриалните паркове. 

В периода от въвеждането на извънредно положение представители на БСК участваха в общо 
пет онлайн заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), 

проведени на 27 март, 28 март, 13 април, 21 май и 10 юни. В рамките на заседанията основната 
дискутирана тема бяха мерките за компенсиране на икономическите оператори, пострадали от 

въвеждането на извънредно положение, вкл. т.нар. мярка 60/40. Протоколите от заседанията 
отразяват активната роля на БСК в хода на съответните дискусии, вкл. направените и отстоявани 

предложения. 

Проведени бяха, също така, серия от срещи с отговорни представители на българското 

Правителство и на Народното събрание, на които бяха отстоявани интересите на различни 
икономически сектори и на бизнеса, като цяло, за преодоляване на последиците от коронавируса. 

През целия период след 13 март 2020 г. екипът на БСК беше на постоянно разположение 
на членовете на Камарата, като съдействаше с правни, финансови и др. консултации и 

информация. Невъзможно е да бъдат изброени телефонните разговори, електронните 
кореспонденции, участията в онлайн заседания, групови чатове и др. с членове на БСК 

(индивидуални и колективни), при които направихме максимално възможното, така че до хората, 

които разчитат на нас, да достига максимално обективна, бърза и достоверна информация, която да 
им бъде полезна за справяне с последиците от настъпилата криза. 

В периода на кризата са издадени над 30 сертификата за форсмажор в подкрепа на 

членовете и са направени над 100 консултации за неотложните действия по незабавно уведомяване 

на насрещната по договорите страна за наличие на обстоятелства на непреодолима сила. 

Консултирани са над 100 фирми, а на 50 от  тях са подготвени документи за кандидатстване 

по антикризисните мерки за подкрепа на микро-, малките и средни предприятия чрез Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). 

Следва да бъде отбелязано, че през разглеждания период в БСК са произведени и пет 

анализа, единият от които е за мястото на България в световния износ през 2019 г., а другите 

четири са по проект, финансиран от ОПРЧР и насочен към генерационните проблеми на работното 
място (т.нар. сребърна икономика) – вж. Приложение 3. 

В подкрепа на българските предприятия БСК разработи и стартирана на 18 март т.г. (само пет 

дни след въвеждането на извънредното положение!) „Електронна борса за взаимопомощ“, 

където фирмите имат възможност да регистрират обяви за търсене или предлагане на продукти, 
услуги или възможност за ангажиране на служители, които в периода на извънредното положение 

не могат да бъдат натоварени и са поставени под риск от загуба на работно място. До 8 юни т.г. 
Борсата има 10543 посещения, а публикуваните обяви са 126, като по-голямата част от тях са за 

https://www.bia-bg.com/news/view/26581/
https://www.bia-bg.com/offer/
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търсене/предлагане на санитаррно-хигиенни средства (маски, шлемове, дезинфектанти и др.). 
Потребителите на борсата осъществяват контакт директно помежду си, поради което не можем да 

предоставим статистическа информация относно резултатите от тези контакти, но се надяваме, че 
сме успели да подпомогнем обмена между компаниите в един толкова труден за тях момент и в 

условията на нарушени вериги на доставки. Борсата продължава да работи, като последната 

публикувана обява е от 5 юни т.г. 

Корпоративна социална отговорност 

В дните, в които светът беше изправен пред предизвикателството да се пребори с епидемията 
COVID-19, Българската стопанска камара и компаниите, членуващи в нея, доказаха необходимостта 

от прилагането на добрите практики на корпоративната социална отговорност. В тази връзка, още 
в първите дни на извънредното положение БСК стартира на своя сайт специална рубрика за 

представяне на добрите практики за устойчиво развитие на бизнеса по време на криза и излезе с 
отворено писмо относно оповестяване имената на дарителите – компании и физически лица в 

електронните медии. В рубриката „Отговорен бизнес по време на криза“ са публикувани 78 

информации за корпоративни дарения и други социално-отговорни инициативи на български 
компании и бизнес организации. 

Пет регионални стопански камари – в Шумен, Добрич, Варна, Кърджали и Русе, 
осъществиха собствени кампании за набиране на финансови средства, за ограничаване на 

разпространението на коронавируса на територията на съответните общини. Кампанииите се 

реализираха с подкрепата на общинските администрации и в партньорство с местните здравни 
заведения. В рамките на тези кампании бяха набрани почти половин милион лева, с които бяха 

закупени санитарно-хигиенни средства (маски, шлемове, кащеризони, очила, ръкавици, 
дезинфектанти и др.) за местните здравни заведения, районните управления на МВР и др. 

административни структури, работещи на т.нар. първа линия. Трябва да отбележим, че 

инициативата тръгна от Стопанска камара – Шумен, където беше събрана и най-голямата част от 
средствата – общо 330 000 лв. Отправихме апел за подемане на инициативата и от останалите 

регионални бизнес организации, но за съжаление, включилите се не бяха много. 

Комуникационни дейности 

 

БСК беше първата организация, която създаде на сайта си специална рубрика, посветена 

на COVID-19, където потребителите имат възможността да получат търсената от тях информация 
във връзка с извънредните мерки, вкл. връзки към интерактивни карти, справки, формуляри, 

заповеди на МЗ, проекти на нормативни документи, информация за финансови и др. подкрепящи 

мерки, становища на БСК и браншови организации по темата COVID-19, актуална статистика, 
препоръки към работодателите, дарителски сметки, горещи телефони и др. До 8 юни т.г. в рубриката 

са публикувани 272 информации, вкл. 37 становища на браншови организации, членуващи в БСК 
(вж. Приложение 2). 

В хода на епидемията бяха проведени две онлайн анкетни проучвания, стартирали на 13 
март и на 31 март, като целта им бе да установят какво е отражението на COVID-19 върху бизнеса 

и каква е готовността на фирмите да се възползват от т.нар. „мярка 60/40“. В първата анкета се 

включиха 806 предприятия, а във втората – 759. 

За разглеждания период пуликациите за БСК в медиите са общо 1502, което за 89 

календарни дни прави среднодневно по 17 бр. 

https://www.bia-bg.com/focus/view/26723/
https://www.bia-bg.com/focus/view/26649/
https://www.bia-bg.com/news/view/26631/
https://www.bia-bg.com/news/view/26631/
https://www.bia-bg.com/news/view/26844/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Становища на БСК, изготвени в периода 13 март – 8 юни 2020 г. 

 

1. 03.06.2020 Относно проекта на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

2. 29.05.2020 Относно проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните 
сметки за безналични ценни книжа 

3. 28.05.2020 Относно процедура по ОПИК за подкрепа за средни предприятия за 
преодоляване на последиците от COVID-19 

4. 27.05.2020 Във връзка с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните 

складове 

5. 26.05.2020 БСК настоява за среща с министър-председателя по проблемите на данъчните 
складове 

6. 19.05.2020 Относно Проекта на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие № 002-01-12/ 
05.03.2020 г. 

7. 14.05.2020 БСК настоява за цялостно възстановяване на дейността на търговските центрове 

8. 14.05.2020 Относно: Създаване на технически комитет към ISO за работа по проекти на 

фамилия от нови стандарти ISO 26000 

9. 13.05.2020 БСК възразява срещу облагането с акциз на органични разтворители, влагани 

при производството на лакове 

10. 13.05.2020 Относно проект за промени в Наредбата за работното време, почивките и 
отпуските 

11. 07.05.2020 Становище на БСК относно Законопроекта за изменение на Закона за здравето 

12. 07.05.2020 Становище на БСК относно проект за промени в Закона за туризма 

13. 30.04.2020 Европейският бизнес призовава за преоценка на пакет “Мобилност 1” 

14. 29.04.2020 Относно проект за промени в Закона за извънредното положение 

15. 29.04.2020 Предложения за антикризисни мерки в подкрепа на туризма 

16. 13.04.2020 Становище на БСК по внесените в НСТС проекти за промени в Постановления на 
МС относно мярката "60/40" и заплащането на нощния труд 

17. 13.04.2020 Декларация на социалните партньори във връзка с присъединяването на 

България към ERM II 

18. 10.04.2020 Относно: Мерки за осигуряване на непрекъснатост на веригите за доставки на 

стоки от/към и на територията на страната 

19. 10.04.2020 Относно: Мерки за подкрепа на българския туризъм 

20. 08.04.2020 Въпроси относно прилагането на ПМС 55/30.03.2020 г. (за т.нар. мярка 60/40) 

21. 07.04.2020 Относно проекта на ЗИД на Закона за радиото и телевизията 

22. 04.04.2020 Предложение на АОБР за промени в Закона за извънредното положение във 

връзка с прилагането на мярката 60/40 

23. 04.04.2020 Становище на БСК относно чл. 3 и 4 от ЗМДВИП 

24. 03.04.2020 Декларация на АОБР с искане на оставката на министър Петкова 

25. 31.03.2020 Становище на БСК относно проекта за промяна на Закона за Държавния бюджет 

26. 30.03.2020 Становище на АОБР относно проекта за промени в Закона за енергетиката 

27. 29.03.2020 Относно проект на ПМС за компенсиране на работодатели във връзка с COVID-19 

28. 26.03.2020 ОТНОСНО: Проект на Закон за индустриалните паркове 

29. 26.03.2020 Относно актуализирания проект на ПМС за компенсации на работодатели, 
засегнати от кризата, породена от COVID-19 

30. 26.03.2020 До НСТС относно проекта на ПМС за компенсиране на работодатели, засегнати от 

кризата с COVID-19 

31. 25.03.2020 Коментар от членовете на АОБР по икономическите мерки, обявени от Министър-
председателя на извънреден брифинг, на 24.03.2020 г. 

32. 24.03.2020 Отворено писмо относно оповестяване имената на дарителите – компании и 

физически лица в електронните медии 

33. 24.03.2020 ПРИЗИВ на БСК за спешни мерки в подкрепа на реалния бизнес! 

34. 23.03.2020 Относно Проекта на ПМС за условията и реда за изплащане на компенсации на 

работодатели, преустановили работа, поради обявено извънредно положение 

35. 22.03.2020 БСК подкрепя ветото на Президента на РБ 

36. 19.03.2020 Становище на БСК по Проекта на Закон за мерките по време на извънредното 

положение (преди второ четене в пленарна зала) 
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37. 19.03.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ на АОБР срещу предложението за промяна в реда за плащане на 
авансовия корпоративен данък 

38. 17.03.2020 Относно проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

39. 17.03.2020 Становище на БСК относно Проект на Закон за мерките по време на 
извънредното положение 

40. 13.03.2020 Относно: Промени в Глава четвърта „Колективен трудов договор“ от Кодекса на 

труда 

41. 13.03.2020 Възстановяване на надплатени суми за потребен природен газ за периода 5 
август 2019 – 31 март 2020 г. 

42. 13.03.2020 Предложения за спешни мерки за повишаване капацитета на общинските 
болници за противодействие разпространяването на COVID-19 в България 

 

 

 

 

Приложение 2: Становища на членове на БСК, в периода 13 март – 8 юни 2020 г. 

 

1. 04.06.2020 БАЗ: Държим на увеличаването на осигурителния праг за квалифицирания 

персонал в нашия бранш 

2. 27.05.2015 Становище по ЗИД на Закона за защита на конкуренцията (454-01-36 от 

06/11/2014) 

3. 22.05.2020 БАЗ: Правят се некоректни внушения за подкрепата, която се предвижда за 
нашия бранш 

4. 07.05.2020 БПГА: Законодателни промени удрят бизнеса 

5. 01.05.2020 БНАЕМПК: Резултати и изводи от проучване на "Активни потребители" относно 

почистващи гелове за лична дезинфекция 

6. 29.04.2020 APPLiA България: Мерки за възстановяване от кризата, предизвикана от COVID-19 

7. 21.04.2020 Браншови организации настояват за оставката на Министъра на туризма 

8. 13.04.2020 Становище на НС на ТПК с предложения за конкретни мерки за подпомагане на 
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания 

9. 10.04.2020 ОТНОСНО: Мерки за осигуряване на непрекъснатост на веригите за доставки на 

стоки от/към и на територията на страната 

10. 10.04.2020 Относно: Мерки за подкрепа на българския туризъм 

11. 07.04.2020 Относно проекта на ЗИД на Закона за радиото и телевизията 

12. 01.04.2020 Предложения на Българската мрежа на ГД/ООН за отговор към COVID ситуацията 

в подкрепа за уязвими групи и служители 

13. 30.03.2020 Становище на БАМИ по проекта за промени в Закона за енергетика 

14. 27.03.2020 Позиция на Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и 

вулканизаторите на гуми относно проекта на ПМС за компенсиране на 
работодатели, засегнати от кризата 

15. 27.03.2020 Становище на АБТТА относно проекта на ПМС за компенсиране на работодатели, 

засегнати от кризата с COVID-19 

16. 25.03.2020 Обръщение на БХРА към правителството за предприемане на мерки, свързани с 

оцеляването на туристическия бранш 

17. 25.03.2020 Становище на Индустриален клъстер "Сигурност" във връзка с COVID-19 

18. 24.03.2020 Относно извънредната ситуация в сектор “Дейности в областта на спорта”, 

„Дейност на фитнес центрове и зали” 

19. 24.03.2020 Становище на Браншова асоциация Полимери във връзка с кризата около COVID-
19 

20. 24.03.2020 ОТНОСНО: Невъзможност за назначаване на служители, извършващи 

охранителна дейност в търговските дружества, осъществяващи частна 
охранителна дейност в т.ч. и сигналноохранителна дейност на територията на 

страната 

21. 24.03.2020 ОТНОСНО: Извънредното положение заради COVID-19 и производството на 
велосипеди в България 
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22. 24.03.2020 Относно: Спешната нужда от предприемане на краткосрочни и дългосрочни 
мерки за справяне с икономическите последици на пандемията COVID-19 в 

икономическите дейности дървообработване и производство на мебели 

23. 24.03.2020 Камара на строителите в България: Обръщение към държавните и общинските 
органи, строителните фирми и обществеността 

24. 24.03.2020 Съюз на пивоварите в България: Предложения за минимализиране на 

отрицателните ефекти, породени от COVID-19 

25. 23.03.2020 Позиция на „Сдружение на фамилния бизнес - България“ относно необходимостта 

от предприемане на адекватни действие за минимизиране на социалните и 

икономически щети в резултат от пандемичната заплаха 

26. 19.03.2020 ХоРеКа настоява за мерки в подкрепа на хотелиерско-ресторантьорския бизнес 

27. 16.03.2020 Позиция на Сдружение на заведенията в България във връзка с мерките срещу 

COVID-19 

28. 16.03.2020 Позиция на производителите на домакински електроуреди в България във връзка 

с COVID-19 

29. 13.03.2020 Възстановяване на надплатени суми за потребен природен газ за периода 5 
август 2019 – 31 март 2020 г. 

30. 27.02.2020 Относно: Отхвърляне на законопроект за компенсиране на индиректни разходи 

за въглеродни емисии в цената на електрическата енергия 

31. 17.02.2020 Позиция на БАМИ, БФИЕК и БКХП относно допълнение на Закона за ограничаване 

на изменението в климата 

32. 23.01.2020 Становище на Българска е-комерс асоциация (БЕА) относно Проекта за промяна 
на Наредба Н-18 

33. 17.01.2020 Относно оповестени намерения за налагане на мораториум върху вноса на 

отпадъци 

34. 14.01.2020 Позиция на УС на БАМИ във връзка с водната криза в гр. Перник 

35. 10.09.2019 Становище на Асоциацията на месопреработвателите в България относно проекта 

за промени в Наредба Н-18 

36. 18.06.2019 Позиция на Асоциацията на месопреработвателите в България относно проекта 

за нов ЗМГО 

37. 22.03.2019 Относно Усъвършенстване на административното обслужване в областта на 
сигурността чрез промени в АПК 

 
 

 

 

Приложение 3: Анализи, изготвени от БСК в периода 13 март – 8 юни 2020 г. 

 

1. Мястото на България в световния износ през 2019 г. 

2. Проучване за специфичните потребности за нови политики и подходи за адаптиране на 

работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот и способност на работа на хора с 
хронични заболявания;  

3. Изследване на поколенческите характеристики на работната сила в България;  

4. Изследване и стратегическа оценка на регионалната демография на работната сила в България 

по сектори;  

5. Изследване на международни практики и опит в междугенерационния подход и насърчаването 

на по-дълъг трудов живот и способност за работа. 


