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15 март 2020 г. 
 

МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОТРАЖЕНИЕТО НА COVID-19 ВЪРХУ БИЗНЕСА 
 

 

На 12 март 2020 г. БСК стартира анкетно допитване до фирмите в страната, за да подпомогне 

анализа на обстановката, който ще даде възможност за набелязване на мерки, на база обективна 
информация. За изключително кратко време, само в първия един час от стартирането на анкетата, 

в нея се включиха над 200 фирми. До момента отговорилите са 727 фирми от всички региони на 

страната (най-много от Североизточен регион) и от почти всички икономически сектори (най-много 
в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството).  

Представяме междинни резултати при извадка 724 отговора. 

 

  

 

1. Бизнесът е разделен по отношение оценката на предприетите до момента мерки. 

Преобладават (35%) оценките, че мерките са закъснели, недостатъчни и неадекватни, а всеки 
четвърти (24%) е на обратния полюс и смята, че са налице прекалено високи рестрикции, които 

не отговарят на обективната обстановка. Почти толкова (26%) са и отговорилите, че мерките са 
адекватни на обстановката. 14% се затрудняват да преценят. 

 

https://www.bia-bg.com/news/view/26618/
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2. Най-голям проблем е загубата на клиенти, а отсъствието на работници се очертава като 
най-малкото препятствие пред нормалното функциониране на бизнеса. 

 

 

3. Бизнесът е песимист! Според 60% от участниците в анкетата, пикът на кризата предстои и се 
очаква задълбочаване на проблемите. 19% очакват стабилизиране до 2-3 месеца, а според 15% 

това ще стане в рамките на 1 месец. Налице са и очаквания за една година и повече. 

 

 

4. Липсва превантивно планиране! За съжаление, 70% от анкетираните признават, че действат 

според обстановката и нямат антикризисен план, който да следват. Други 21% са изготвили по 
спешност план с оглед актуалната обстановка, а едва 8% имат план за действие в подобни 

ситуации, изготвен преди кризата с коронавируса. 
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5. Липсва надеждна правна защита! Силно притеснително е, че огромната част от фирмите 
нямат в договорите си с контрагенти клаузи за форсмажор. Не е никак малък и процентът на 

тези, които изобщо не знаят за тази правна възможност да се защитят в случай на криза като 

настоящата. По-малко от една-пета от бизнеса е предвидил в договорите си клаузи за форсмажор. 

 

 

6. Поставихме отворен въпрос за остойностяването на щетите, доколкото е възможно („Ако 
отчитате загуби, молим по възможност да ги остойностите, в лв.). Тъй като въпросът беше 
отворен, получихме разнообразни отговори, които могат да бъдат обобщени по следния начин. 

 За отговорилите в проценти: Средната загуба на обороти е 53% 

 За отговорилите в твърда сума: Средната загуба е 51 000 лв. 

 За отговорилите по друг начин (средно на ден, седмица или месец) средните загуби са, 

както следва: 

o 1 737 лв./ден 
o 8 686 лв./седмица 

o 34 742 лв./месец 

 

7. Последният въпрос в анкетата е отворен: Тук е мястото да предложите мерки на общинско, 
областно, секторно и национално ниво, вкл. спешни (за ограничаване на разпространението на 
вируса и смекчаване на икономическите последици) и дългосрочни (в т.ч. ускоряване на забавени 
реформи и осъществяване на отправени предложения, игнорирани от компетентните държавни 
органи) 

Ето отговорите: 

 Следване на препоръките на СЗО и опита на страните, успешно ограничили ефекта от кризата 

 Извикайте външни специалисти - броя доказани случаи е твърде малък и това не вдъхва доверие. 

Вероятно има проблем с диагностиката, а това обрича на неуспех всякакви други действия. 

 Спешно въвеждане на електронните услуги на всички нива и на електронното правителство!!! 

 Пълен абсурд от страна на управляващите и манипулацията и стресирането на обществото, 

убиват малкия и среден бизнес, моля БСК като уважавана организация сред малкия и среден 

бизнес да се намеси с позиция 
 Държавата, чрез Външно министерство и АПИ, да публикува актуална информация за 

маршрутите със затворени участъци на Територията на Европа. Целта е да се ориентират 

превозвачите за възможни затруднения при транспортирането на стоките. При масови спирания 
на производства да се наложи мораториум върху обслужването на банковите заеми )лични на 

работниците и фирмени такива). При поставяне под карантина на предприятия първите три дни 
от болничните да не са за сметка на работодателя. 

 Нужна е планираност при производството на храни при евентуално спиране или ограничаване 

на вноса, което означава планирано производство и планирана търговия на произведеното 

количество! 
 Медиите да спрат да паникьосват хората. Да се замразят плащанията към бюджета: данъци, 

осигуровки, такси, кредити към банки, ток и др. Да спрат проверките и проверките и да има 

гъвкавост по отношение на това, ако инцидентно някой от персонала не дойде на работа, да 



Стр. 4 от 15 

може веднага да го замести някой, без актове за трудови договори, часове, графици и пр., 
защото реагираме минута за минута в момента. 

 По възможност максимално много работа от разстояние. Хигиенни пособия до всяко работно 

място. Ограничаване на лични срещи. 
 Да има наказуемост за предаване на Невярна информация която може да доведе до по голяма 

обществена паника 

 предлагам да се почерпи опит за подкрепа на бизнеса от САЩ, Италия, Китай - данъчни и 

лихвени/кредитни облекчения 

 Смятам, че трябва да се премахнат лихви по кредити, данъци и осигуровки, ако ситуацията се 

задълбочи по продължително от 2 месеца. В противен случай много предприятия ще се наложи 
да съкратят персонал. 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2903226336403819&id=100001494435604 

 Намаляване на ДДС с 12%. Поемате на болничните на служителите от държавата, при 

евентуална карантина. 
 Да се стопира незабавно спекулата с предпазни средства 2. Да се увеличи персоналът в 

болничните заведения ,който се грижи за хигиената - по дворовете на болниците има изхвърлени 

маски! 3. Да се разсрочат за втората половина на годината местните и годишни данъци 4. В 

следващите 2 месеца да се прекратят занятия от задочно обучение - да се създадат условия за 
преминаване към онлайн предаване на материала, за да не се събират целодневно / около 10 

часа/ групи обучаващи се по 14 дни  
 Няма такива. Паниката е всеобща. 

 Ясна, кратка и точна информация от страна на отговорните органи, чрез медиите. Минимизиране 

на спекулациите и сензациите. 

 Да не се плащат осигуровки до преминаване на кризата 

 Прави се всичко, което е необходимо. 

 намаляване на ДДС за храните 

 Намаляване на всички данъци за малък и среден бизнес. 

 Безлихвени кредити; намаляване на данъците; признаване на форсмажор, за да се ползват 

застраховките; да спрат всекидневните промени на НАП, които са крайно некомпетентни и 
вредят на нормалния бизнес. 

 НАП да намали в този момент натиска върху малкия бизнес. Да удължи сроковете за подаване 

на декларации и внасяне на данъци или поне да не начислява лихви за закъснение. При 

отсъствие на работници и забавени доставки е трудно да се осъществява нормална работа, което 
води до финансов колапс и невъзможност да се изплащат и заплати, и осигуровки, и данъци. 

 Да се задължат наемодателите да дават отстъпки за наетите площи (както в Италия), защото 

иначе много от обектите (барове, дискотеки, ресторанти) ще фалират. 
 По примера на Китай, Италия и др. да се сложи карантина пълна и на вход и в страната за 3 

седмици , но без паника - да си напазаруват хората необходимото, да дотира държавата 

заплатите отпуска, да се отложат и разсрочат във времето ДДС, данъци, осигуровки, 

застраховки, лизинги, вноски по кредити ... да останем всички 3 седмици, да прекъснем 
разпространението, а вече болните да се излекуват и после на чисто и изключителен контрол 

на вход на границите след тест, който да се изчаква на границата резултата му и пълна 
дезинфекция на транспортните средства. Загубите ще са по-малки и за държавата, и за бизнеса, 

и за населението 
 Спиране на истерията и преминаване към нормалност в обществените взаимоотношения 

 Отправяне на покана към населението за спазване на добра лична хигиена с цел да предпазят 

себе си и персонала, работещ в сектора. Намаляване на спекулациите относно нови случаи на 

коронавирус, защото това всява паника сред обществото и предразполага за финансова криза в 

много сектори. 
 Намаляване на ДДС Спиране на осигуровките Сметките за ток, вода и т.н. Да бъдат разсрочени 

Финансова помощ за изплащане на наеми, заплати и други разходи които е невъзможно да се 

покрият 
 облекчения от страна на банките и разсрочване на кредити, данъчни облекчения от страна на 

държавата, помощи към малкия и среден бизнес, който вече изпитва големи затруднения. 

 Разсрочване на задълженията към държавата, държавата да гарантира на банките за кредитите 

на предприятията, око проблема се задълбочи НОИ да поеме заплатите на персонала до 

минималната заплата останалото така наречено в плик да го поеме бизнеса. 
 Отложено плащане на ДДС, осигуровки, данъци и такси Пълно съдействие и съкратени 

процедури за преписките в Общини и Министерства, тъй като приемните часове са анулирани, 

служителите имат повече време Стимулиране не българите да ходят на почивка това лято в 
България-как? Министерството на туризма да изготви конкретен план Да се вземат мерки против 

спекулата на ниво правителство  
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 трябва да се помогне на сектора, като се покрие част от загубите. трябва да се премахнат 

задълженията по персонала, тъй като те са основно перо. 
 Елиминиране на данъци, Намаление или замразяване на ДДС Възможност за разсрочено 

плащане на дължими суми към бюджета без натрупване на лихви 

 Да не се панират хората, а да се дават най-важните препоръки за по бързо преодоляване на 

кризата 
 Гратисен безлихвен период за плащане на всички дължими данъци, осигуровки и вноски към 

банки! В противен случай ще започнат масови фалити в сектор туризъм и не само, увеличаване 

на безработицата и икономически колапс!! Нека дезинфекцията и предпазните средства се 

използват, но да се спре масовата психоза по телевизиите! 
 Намаление и разсрочване на данъчните задължения 

 Те първа ще се отчитат загуби в сектора на селското стопанство и в частност търговията със 

зърнени и маслодайни култури поради нарастващ отлив на търсенето. Очакваме проблеми и с 

логистиката на стоките поради рестрикции за транспорта. За съжалени всякакви мерки за 
преодоляване на негативните икономически ефекти от вируса са вече закъснели. Очакванията 

ни са по-скоро да се предприемат мерки за здравето на населението, и колкото по бързо се 

предприемат толкова по скоро ще се ограничи разпространението, а с него и негативните 
икономически ефекти. 

 Трябва да се вземат мерки, каквито са в момента в Италия, и да не чакаме като тях усложнения 

и тогава да ги въведем. Знам, че икономиката ще спре за известно време, но важното е да сме 
здрави и като отмине вируса, да сме живи и здрави, с нови сили пак ще я вдигнем на крак. 

 Обективна информация и спиране на неадекватното, субективно и всяващо паника у хората 

представяне на ситуацията. 
 Няма смисъл от каквито и да е мерки. Вируса трябва да премине като всички останали вируси. 

 Подпомагане на бизнеса финансово, олекотяване на разходите за работодателите, отсрочване 

или намаляване на задълженията им към държавата и банките. По-голяма отсрочка на наредба 

Н18. 

 Освобождаване от осигуровки замразяване на кредити и наеми 

 Да се затворят границите и да се спре движението на хора между градовете. 

 Облекчаване на ДДС и осигуровки за месеца. 

 Да не се спекулира с този корона вируса. Да се обяснят адекватни мерки и да предложи 

държавата адекватни мерки за компенсация на загубите от тази ситуация 
 Да се прекрати излъчването на новини с екстраполиране на обикновен грип. Реципрочни мерки 

на италианските. 

 Спрете да говорите за коронавируса, и всичко ще се стабилизира ! По пътищата умират повече, 

от всичко друго умират повече и ... 
 Компенсиране на държавата с намаляване на данък, удължаване на срокове за плащане на 

задължения без лихва към топлофикация, вода, електро, банки. Платени отпуски от държавата 

за персонала пуснат в платен отпуск. 

 В световен мащаб положението е тежко, но на местно ниво се преувеличава, за да се 

облагодетелстват определени хора имащи власт. Ние сме взели съответните мерки, както 
смятаме, че всеки трябва да предприеме съответните мерки в знак на съпричастност и 

недопускане на това да се случи в България, защото не вярваме на тази информация! Тези които 
ни управляват ще сринат още по вече държавата. Смятаме, че това е отклонение на вниманието 

от същинските проблеми, за да се изкарат определени хора герой, което е много удобно в година, 
в която ще има избори. Мислим, че е време като народ да бъдем обединени и единни, за да 

преминем крайно време е към по сериозни мерки подплатени с действия. Време е да поемем 

отговорност, а а не да се поддаваме на страха. Стига стоя страх! За хубавите неща след рестарта, 
който можем ние със сила и смелост да постигнем няма място за страх има само любов и щастлив 

народ! 
 Отлагане на плащания, кредити, данъци без последствия за отлагането в определения срок 

 Държавата да разсрочи плащанията и лихвите към бюджета, а когато е необходимо, и да ги 

гарантира пред банките за кредитни плащания 

 Трябва да се направи, каквото трябва! 

 Бих предложила да се разпоредят задължителни строги хигиенни изисквания към работещите в 

кухните на заведенията за обществено хранене и глобите да са много високи. 

 карантина в цялата страна 

 Мисля че истерията относно коронавируса трябва да се сведе до минимум спрямо гражданите , 
единствените които могат да въздействат на това са медиите. Благодаря 

 Спиране на фирмени задължения (ток, вода, данъци, осигуровки), финансиране за удължаване 

на платен отпуск, контрол върху банковата система, относно кредитите - замразяването им. 

Задължително дезинфекция на обекта и персонала на всеки 2 часа. 
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 1.Осигуряване на санитарни материали по летища, автогари и гари.2.Осигуряване на същите от 

областни, общински администрации в държавни учреждения, училища, детски градини а не само 
разписани изисквания и всеки да се спасява.3.Ограничаване на говоренето в медиите само на 

компетентни лица и в по малко времетраене.4.Правителството и Народното събрание - не е сега 
времето за ваканции.5.Да се предоставят телефони за връзка по квартални аптеки, дрогерии за 

въпроси и консултации на по късен етап. 

 Подпомагане на дребния и среден бизнес 

 Затваряне спешно на границите на Република България 

 Замразяване на изплащане на кредитите и осигуровки на персонална 

 Облекчителен режим за данъци такси и осигуровки 

 Отлагане на заплащане на данъци, осигуряване на държавна помощ под формата на минимален 

доход на служители в сектори, в които належи принудително прекъсване на дейността, с цел 
ограничаване на разпространението и в които не може да се работи от разстояние - пример 

секторите, свързани с предоставяне на услуги на населението, които по естеството се не могат 
да осигурят необходимата дистанция с клиента. 

 Двуседмично карантина 

 Пълно почистване на всички обществени и частни сгради. 

 На този етап затваряне на границите, спешно оборудване на болниците с консумативи и 

апаратура, замразяване на плащанията към НАП, битови сметки, лихви по кредити. 

 Сметките за ток, вода, газ, такса смет и телевизионна такса, наем се замразяват за два месеца. 

След като кризата отмине, ще бъдат изплащани на части, като още не е решено за какъв период 
от време ще трябва да се изплатят. 2. Налага се мораториум върху изплащането на ипотечните 

заеми към банките от страна на домакинствата и на банковите заеми за малките фирми. 
Държавата им става гарант, за да не настъпва банкова криза заради неизплащането им. 3. 

Замразява се заплащането на данъци за два месеца (в края на март е срокът за плащането на 
местните данъци, така че се отнася предимно за тях). 4. Замразяване на плащането на 

осигуровките към осигурителните фондове. Ще се плащат след кризата, но още не се знае на 

какви вноски и в какъв срок. 5.НОИ да изплаща заплатите на хора, които поради затруднение не 
могат да ходят на работа. 6. Тъй като училищата и градините са затворени, родителите ще 

получат платен родителски отпуск, за да си ги гледат, а ако са принудени да ходят на работа 
поради естеството й, ще получават ваучери от 600 евро на месец за детегледачка. Доставки по 

домовете на хранителни стоки за всички възрастни над 75 г. - поети са от хранителните вериги. 

Всякакви спекулации с цените на маски и препарати да са забранени, преследвани и наказвани. 
На фона на наглостта на нашето правителство с опита му да не заплаща болничните на хората 

в карантина, на запад начинът на мислене изглежда напълно различен. Ситуацията е много 
тежка, но нямам съмнения, че ще се справим. Гореща телефонна линия на която можеш да се 

обаждаш при съмнение за коронавируса. 
 Да не се всява паника ДЕНОНОЩНО, колко се заразили, колко умрели в цял свят. Единствено 

информация за хигиената, и какво е необходимо да направят хората, ако не се чувстват добре. 

И да успокояват хората, че ще преминем и през това без паника. Ако хората са спокойни живота 

и работата им ще тече както обикновено без стрес. В момента всички са паникъосвани и не смеят 
да излязат навън и да се усмихнат даже, за друго да не говорим. 

 Медиите преувеличават ситуацията, търсейки сензация и гледаемост, вдигане на рейтинг... Но 

постигат хората да са в неадекватна паника. Ситуацията е значително по-нормална. Истината е, 
че нищо по-страшно от грип не се случва и хронично болните и хората с понижен имунитет са 

потърпевши, както и при всички останали вирусни и бактериални инфекции. Предлагам 

държавата да излезе с информация относно реалната опасност от вируса и да успокои народа. 
Ако това не случи очаквам да ни поставят под задължителна за всички частни бизнеси 

карантина, като държавата поеме 100% от болничните листи за карантинния период. 
 Замразяване на всички плащания и подпомагане на бизнеса 

 Задължително е в нашия бранш. Намаляване на ДДС за храни и туризъм. Не облагаем минимум 

на физически лица. И разсрочване при невъзможност за плащане на данъци и кредити. 

 Да се издават точни и ясни заповеди за да може те да се използват при предоговаряне на 

договори и други. Ако се затварят обекти да се обяви форсмажор, който да е задължителен за 
всички независимо дали е залегнал в договор с контрагент, наемодател, банки и др. 

 Удължаване на сроковете за заплащане на дължими данъци и такси. Разсрочване безлихвено 

на задължения. 

 Трябва да се затворят границите на България. Трябва да се работи от вкъщи. Трябва да се 

помисли как децата да учат дистанционно от вкъщи. Трябва да се осигури няколкомесечен 
мораториум за наеми, кредити и сметки. Италия е чудесен пример за екшън план. 

 БАВНО С БЕЛИЯ ЧАРШАФ КЪМ ГРОБИЩАТА... 

 данъчни облекчения до края на кризата и отлагане на срокове за плащане на осигуровки и ДДС 
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 Забрана за публикуване на икономически прогнози и очаквания , които по един или друг начин 

представляват съвет за бъдещи икономически/финансови решения. 
 Да облекчат данъци, такси и т.н. на бизнеса. Загине ли малкия и среден бизнес, икономиката 

ще се срине! Да направят обезщетения, макар и в минимален размер. 

 Отговорност от всеки и спазване на карантина и ограничаване на контакти 

 Ако има карантина продиктувана от разпространението на корона вируса, е необходимо да се 

направят данъчни облекчения и финансово подпомагане на фирмите, както е в Италия. 
Извънредните мерки при всички положения пречат на нормалната работа и създават 

предпоставки за намаляване на приходите от дейността на фирмите. 

 Въвеждане на мерките, въведени от правителството на Италия в аванс. 

 Удължаване на срока 31 март за подаване на декларации и плащане на данъка за 2019г. 

Разсрочване плащането на местни данъци и такси, както и ДДС. 
 Това имунолозите трябва да кажат 

 Да спрат да шокират народа чрез медиите и да престанат с политическите си игри за лични 

облаги, защото унищожават бизнеса в страната 

 Ограничаване притока на хора от други държави за определен период или строг контрол 

 По сериозна дезинфекция на обществените места и ежедневна! 

 Затваряне на 100% на всички обществени места. Обща карантина за 30 дни. 

 Облекчаване на данъците и осигуровките 

 Замразяване на плащанията от бизнеса за наеми, кредити, данъци, осигуровки за неопределено 

време според показателите на кризата. В противен случай- масови фалити, несъстоятелност и 
задълбочаване на предстоящата тежка финансова криза 

 Не знам кои са компетентните държавни органи, защото не съм видяла компетентна намеса. 

Мисля, че е удачно: - Незабавно да се построят 10-12 модулни болници за по-големите градове. 

Втора градска в София е далеч от достатъчна при криза. Да се поканят китайците за целта. -Да 
се осигурят пари и тестери за тестване на всички рискови групи - пристигащи, контактували и 

т.н. - Да се осигури допълнителен превоз, отговарящ на изискванията за карантинен режим, за 
бъдещи болни. - Да се потърсят варианти за временен внос на медицински персонал от 

незасегнати държави. - Да се предоставят всички необходими финансови и лабораторни 
ресурси на българската фирма, изработила молекула, която унищожава корона вируса на 90%. 

Вероятно трябва да се заплати ползване на чуждестранни лаборатории. - Дигитално досие, 

дистанционни медицински услуги, е-управление на държавата. Мисля, че БСК посочваше, че за 
е-управление вече са "усвоени" 2 милиарда лева. Ако не бяха окрадени, щеше да има много по-

точна и навременна информация. Както знаем всички извън парламент и правителство, за да 
се управляват процесите е необходима информация. 

 Намаляване или опростяване на данъчно- осигурителната тежест за кризисния период. 

 Мерки за нормализиране на трансграничните товарни превози; 

 Мерки за подкрепа на заетите и на предприятията с рязък спад на приходите поради 

кризата/пандемията; 

 По-гъвкав пазар на труда, разширяване на възможностите за извънреден труд и сумирано 

изчисляване на работното време. 
 Трябват бързи кардинални мерки, които да спрат разпространението. 

 повече фокус върху идентифициране и изолиране на заразените хора, да се спре харчене за 

неефективни мерки, спешни мерки - гаранционни фондове за подпомагане на служители на 

фалиращи компании, дългосрочни - дигитална администрация, реформа за дигитализация на 
административните процеси в публичната и частната сфера. 

 Много по-строга дисциплина и правила за ограничаване на щетите; реална помощ и отстъпки 

като тротоарно право, такси, отложени плащания ...липса на точна и ясна информация, 
публикувани оперативни телефони инструкции ви стил: прави първо, второ, трето...кметът да 

не пише във фейса си, ами сериозно на сайта на видимо място да качват инфо своевременно 

липсва публичен списък на хората в щаба в региона липсва публичен списък с телефони за 
връзка с щаба липсва единна информационна система за оповестяване липсва достъпна 

актуална информация с горещи точки, мерки... 
 данъчна ваканция; възможност работодателите да намаляват работното време на служителите 

поради липса на суровина във връзка с форсмажорните обстоятелства, за да не се налагат 

съкращения и компаниите да имат възможност да задържат персонала по време на 

обстоятелствата с намален разход за труд. 
 Подпомагане на малкия бизнес, който ще пострада най-много. 

 Освобождаване от ДДС и осигуровки до преминаване на кризата 

 Спиране на фирмени задължения (ток, вода, данъци, осигуровки), финансиране за удължаване 

на платен отпуск, контрол върху банковата система, относно кредитите - замразяването им. 

Задължително дезинфекция на обекта и персонала на всеки 2 часа. 
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 Необходима е изолация на хората, но е нужна помощ от държавата. Кризата е безпрецедентна 

и ужасно много хора ще останат без работа и пари. 
 Да се въведе данъчна ваканция, като се забави внасянето на ДДС и осигуровки  

 Да бъдат затворени временно за 2-3 седмици или месец детските градини, училища, 

университети, държавни институции, театри, кина и търговски центрове, докато премине пикът 

на разпространението на вируса. Да останат отворени само аптеки и супер маркети по примера 
на Китай и Италия като се въведе строг режим на посещенията в тях. Да бъдат създадени 

условия за облекчаване на данъците на фирмите, както и да се въведе данъчна и финансова 

ваканция за плащане на данъци, внасяне на ДДС, подаване на годишни финансови отчети и 
други задължителни декларации до края на годината.  

 да спрете да се занимавате с този вирус. просто стига. Няма такъв вирус всичко е бизнес 

 Подкрепа с временно прекратяване на осигурителната тежест, за да не се наложи да 

освобождаваме персонал съвсем скоро. 
 Да не всяват излишна паника в народа и медийни да бъдат контролирани от свободоволни 

изказвания т.е. да няма фейк новини. Не може да говорят че починала от коронавирус е жена 

..която. Не е била с успешна операция 

 Отлагане на плащанията на данъци и осигуровки към Държавния бюджет  за период от поне 3 

месеца. Субсидии за покриване на част от директните (доказуеми) загуби на фирми с цел 
избягване на фалити. 

 засилване на информационната кампания - отварянето само на един национален телефон не е 

достатъчно  
 "1. Задължителни дезинфектанти във всяко заведение, в хотелите, на рецепция, в стаите. 

Проблем е в момента в София и са свършили по всички вериги и доставчици дезинфектантите. 

Списък с фирми, които могат да доставя би бил от полза, както и финансов ангажимент на 
държавата. 2. Освобождаване на туристическия бранш от ДДС за период от няколко месеца. 3. 

Не знам как, но ще бъде сериозна помощ ако може да се формулира изискване към частните 

собственици на помещения дадени под наем за заведения, спортни клубове, да бъде намален 
наема за определен период от време, докато успеем да се справим с икономическата криза.   

 "Ако има забрани, те да са абсолютно пълни за всички възможни сектори, за да се приключи по 

бързо с разпространението на вируса. През този период трябва да и а силна и непрестанна 
намеса на държавата с помощи, за да се премине с възможно най леки последици от бизнеса. 

В това число: замразяване на данъци и такси към държавата; финансови субсидии за бизнеса 

за да се намали проблема със заплатите през този период; болнични за всеки който си гледа 
децата, който абсолютно не трябва да стъпват в градини и училища. Отсрочки и всички фирми 

с обществено значение като ЧЕЗ и ВиК дружествата и държавни гаранции за евентуално 
необходими кредити от банки с много минимални лихви за бизнеса. 

 Може би има още много неща, но просто нещо трябва да се случи иначе всичко отива по 

дяволите за поне 2-3 години." 
 Държавата да си поеме отговорността, стига се е оправдавала от липса на пари и че са и 

виновни комунистите. Дошло е време за всички неосъществени досега реформи. 

 Облекчения за плащане на данъци, такси и осигуровки докато има обявена пандемия, и кризата 

отмине. 

 Съпричастност от страна на градска, областна, държавна администрация! 

 Изясняване на изискванията във връзка с GDPR и мерките за борба с Covid-19 

 Спирана начисляване на данъци и осигуровки 

 Нали затова избираме правителство ,кмет  и т.н, защото имат капацитета да анализират и 

вземат правилните решения ?  
 Колкото по-скоро се наложи пълна карантина, толкова по-добре ще е за бизнеса дългосрочно. 

 "Независимо от това какво ще се случи в световен икономически план, по-добре да се 

предприемат превантивни мерки за кратко време, отколкото цялата държава да бъде под 

карантина и тотално блокирана.  
 Всеки работодател следва да предприеме необходимите действия и да следи за здравословното 

състояние на своите служители. За съжаление има сектори, при които не е възможна 

дистанционната работа (като хотелиерския и ресторантьорския бранш) и там последствията ще 

бъдат най-големи." 
 Предлагам да бъдат затворени всички развлекателни и хранителни заведения в срок от 20-

30дни, за да преодолеем един доста по голям крах който ни очаква. Всички биха издържали 1 

месец без работи, дори и правителството може да бъде предложено като форсмажор. 
 1) Карантина в национален мащаб. 2)Затваряне на всичко освен аптеки и магазини. 3) 

Ежедневна дезинфекция на общи/публични места. 4) Превантивно изследване за вируса и 

методична проверка на всички контакти на заразени за последните 14 дни. 5) Осигуряване на 
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възможност за поръчка на храна и лекарства по домовете. 6) Отлагане на плащане на сметки, 
данъци и други дължими до след овладяване (като в Италия). 

 кореспонденция и обучения по електронен път; обмен на документи - по електронен път  

 Замразяване на задължения към държавата, ток, вода, наеми, кредити. Отпускане на средства 

за заплати за да не се налагат съкращения и обявяване на фалит 
 отмяна на ВСИЧКИ МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ и масово въвеждане на работа от вкъщи, в 

бизнесите, за които това е възможно 

 Дезинфекция на всички обществени места, на улици, паркове и т.н., на всеки изход на всяко 

населено място, да се поставят корита с дезинфектанти за гумите на всички превозни средства. 

Границата веднага да се затвори, за влизащи 14 дневен карантинен период. Карантина за 
цялата държава,  всеки да си стои вкъщи. Колкото по-навреме се вземат  строги и ограничаващи 

мерки, вероятността от заболели ще е по-малка.  
 данъчни облекчения, отпускане на средства за доплащане на заплати, подпомагане за спиране 

и отсрочване на плащането на задълженията им за данъци, такси, осигуровки, наеми и кредити 

до отпадане на обуславящата епидемиологична обстановка. 

 Субсидии за бизнесите, претърпели загуби от неадекватните мерки на правителството. 

 Рестриктивните мерки трябва да се намалят до минимум. Борбата с епидемията е обречена на 

провал. Всеки опит за ограничение извън спазване на лична хигиена е обречен на провал още 
в зародиш и по същество само задълбочава икономическите проблеми.  Трябва да се мисли не 

как да се ограничава заразата (мисията невъзможна), а как да се научим да живеем оттук 
нататък с нея.  Затварянето на предприятия и ограничаването на културно-масовите 

мероприятия по-същество само ще отложи, но в никой случай няма да предотврати 
разпространението на вируса.  

 Затова моето мнение е, че трябва да продължим да живеем и работим възможно по-нормално. 

Тежките икономически последици ще се ограничат само ако икономиката работи. И продължи 

да работи.  
 Така че мерките трябва да са насочени изключително в тази посока - облекчения за бизнеса, 

включително отмяна на Наредба 18 или най-малкото отлагането и с поне година, насърчаване 

на предприемачеството, стриктен контрол на издаването на болнични и глоби за всички 
злоупотребили с тях ( например ако се установи при контролни посещения, че карантинирано 

лице не си стои вкъщи), поемане от държавата на първите 3 дни от болничните листове 

(временна мярка отпреди няколко години, останала за постоянно). Въобще, всякакви мерки по 
облекчаване на бизнеса и инициативността са добре дошли и ще са от полза. Защото само при 

работеща икономика правителството ще има какво да харчи. " 
 Да се затворят до второ нареждане всички обществени места - частни и общински. 

 Да се спре да се създава излишно напрежение. Да се намали данъчната тежест временно за 

бизнеса особено в туризма. 

 1. Сметките за ток, вода, газ, такса смет и телевизионна такса се замразяват за два месеца. 

След като кризата отмине, ще бъдат изплащани на части, като още не е решено за какъв период 
от време ще трябва да се изплатят. 2. Налага се мораториум върху изплащането на ипотечните 

заеми към банките от страна на домакинствата и на банковите заеми за малките фирми. 

Държавата им става гарант, за да не настъпва банкова криза заради неизплащането им. 3. 
Замразява се заплащането на данъци за два месеца (в края на март е срокът за плащането на 

местните данъци, така че се отнася предимно за тях). 4. Замразяване на плащането на 
осигуровките към осигурителните фондове. Ще се плащат след кризата, но още не се знае на 

какви вноски и в какъв срок. 5. Включване на всички работници от засегнатите сектори към 

фонд за изплащане на заплатите на хора, които поради затруднения на фирмите не ходят на 
работа. Разбира се, работещите работници ще си получават нормалните заплати от 

работодателите. Призивът е всички възможни дейности да се извършват от домовете. 6. Тъй 
като училищата и градините са затворени, родителите ще получат платен родителски отпуск, 

за да си ги гледат, а ако са принудени да ходят на работа поради естеството й, ще получават 

ваучери от 600 евро на месец за детегледачка. 7. Доставки по домовете на хранителни стоки за 
всички възрастни над 75 г. - поети са от хранителните вериги. 8.Всякакви спекулации с цените 

на маски и препарати да са забранени и инкриминирани 9. Замразяване на дейността на 
публични и частни съдебни изпълнители за срок от два месеца и начисляването на лихви за 

периода 
 Държавата да подпомогне снабдяването с лични предпазни средства за да се спре 

спекулацията, която се вихри. Да оборудва болниците с необходимата техника за лечение на 

белодробните пневмонии. 

 Главно държавата да предприеме мерки за облекчаване от последиците за малкия и средния 

бизнес, защото ситуацията ако продължи а според мен ще се влоши всички ще фалират! От там 
на сетне ще останат много хора без работа...  
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 Днес (12.03) беше входирано писмо с исканията ни към министъра на финансите и г-н Борисов. 

Смятаме, че мерките са адекватни и добре описани. 
 Държавна помощ за туроператорите! 

 Премиерът каза че няма Нито една държава която да е подготвена за това  

 Повече съвети за малкия и среден бизнес 

 Всички нужни мерки, включително и математически модели за изчисление на реалните случаи 

- не само на документираните - можете да откриете тук - 

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca 
 държавата да предприеме мерки за подпомагане на бизнеса; облекчаване на административни 

проверки, намаляване на бюрократичните формалности в много сфери 

 Намаляване на ДДС до 5%, отлагане на дължимите данъци и осигуровки за три месеца. 

Ресторантите ще трябва да намалят значително персонала, безработицата ще скочи 

значително, потреблението ще намалее и ще трябва да намалим цените съответно. 
 На първо място държавните органи да преустановят изискванията за плащания към НАП, НОИ 

и публични изпълнители минимум от дата 1 февруари 2020 г. занапред - до приключване на 

кризата. Също така, да се разпореди спиране на начисляването на лихви по кредити - фирмени 
и лични. Да се помисли за отпускане на сума за субсидиране на бизнеса и запазването на 

работните места на служителите. 

 Спешна карантина като в Израел. Мерките са закъснели. Колкото по-рано се въведе карантина, 

толкова по-малко загуби за здравето и икономиката ще има. Ще има голяма рецесия и фалити.  
 Правителството да удължи всички срокове касаещи административните задължения на 

фирмите, да се удължат сроковете за внасяне  годишните приключвания и справките към 

статистиката. Данъчните да не се занимават с ревизии на малки и средни фирми поне  до есента.  
 Нямам против да се затворят всички заведения и др. обекти където се събират повече хора 

докато се нормализира ситуацията, но държавата да поеме издръжката на персонала докато са 

под карантина, да ни освободят от плащане на данъци за периода в който няма да работим и 
да се отложат вноските по кредити до нормализиране на ситуацията, т.е да се вземе пример от 

Италия. Пълна карантина и отстъпки за бизнеса. 

 Отлагане на бюджетните плащания и вноски по кредити. Финансова помощ от държавата за 

изплащане на заплати. Намаляване на ДДС за туристическия бранш. Облекчения в данъчната 
политика за малкия и среден бизнес. 

 облекчения при лизинги кредити данъци /правна помощ 

 Компенсиране на загубите, субсидиране на ресторантьорския бранш под формата на 

намаляване или опростяване на ДДС или други преки или косвени данъци  
 "След този спад с повече от 70%- 80% от оборота на заведението ми, отменени резервации за 

месеци напред, би било добре да се помисли за разсрочване на осигуровките за персонала; 

Възможности за безвъзмездна финансова помощ; Безлихвени заеми. Оправомощените 

институции биха могли да помогнат с дезинфектанти и предпазни средства, каквито липсват на 
пазара или са безобразно и спекулативно скъпи. След тази здравна и последваща икономическа 

криза не мисля, че е редно бизнеса да плаща корпоративен данък. Заставам отново и отново 
зад искането на бранша, а и не само на нашия, за намаляване на ДДС ставката. Настоящата 

ситуация потвърди и необходимостта от по- гъвкави възможности за планиране на работното 
време и графиците от работодателя, особено в нашия сектор. И още, и още... 

 Преместване на лятната ваканция на децата сега, а после след нормализиране да се довърши 

учебната година. Възрастните са по засегнати от корона вируса, но децата могат да го пренасят 

помежду си. 
 Безлихвени заеми за засегнатите предприятия от държавата. Политиците да спрат да дрънкат 

глупости. 

 Животът продължава. Кому е нужно всичко това? 

 Отсрочване плащания към бюджета; отсрочване на подаване на декларации пред НАП, НОИ и 

др.; директни финансови плащания от държавата  
 Не е нормално заради един грип да се създава хаус и да се взимат такива мерки. Абсурдно е.  

 Да не се плащат данъци до нормализиране на обстановката. 

 За ограничаване на разпространението на вируса смятам, че трябва да има строга 

самодисциплина от страна на всички хора. 

 Пълна карантина за 14 дни на всички и всичко, заедно с пълно затваряне на границите. След 

това болните се изолират и живота продължава нормално. Границите остават затворени, който 

влезе в държавата карантина 14 дни. Който няма работа тук не се пуска! 
 Отмяна/отлагане/разсрочване на плащания на бизнеса към държавата. Така или иначе 

възнамерявам да забавя плащанията на моята компания, въпреки наказателните лихви. 

 Отменяне на лихви върху забавени плащания към бюджета и банки. Удължаване сроковете за 

внасяне на различни видове справки и декларации.  
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 1./ Незабавно затваряне на всички граници на страната за 2 месеца; 2./ Затваряне на училищата 

и преминаване към дигитално образование; 3./ Пускане в отпуск на майките на деца до 12 
години за 2 месеца; 4./ Ограничаване на междуградския транспорт и пътувания. 

 Опрощаване на ДДС и осигуровки за форсмажорния  период. Разсрочване на наемите към 

хазяите и доставчици. 
 Да се помисли и за туристическите агенти, чийто приход е единствено комисионните от 

осъществено пътуване, тъй като при анулация (дори с неустойка към клиент) не се очаква 

приход, а заплати, режийните ежемесечни разходи, данъци и осигуровки се заплащат.  Същото 

се отнася и при отлагане на пътуването в бъдеще - прихода се отлага във времето. 
 Препоръка - туристическите агенции и оператори да бъдат подкрепени.  

 Крути мерки, изолация, затваряне на учреждения, училища, ресторанти 

 Опрощаване на ДДС и осигуровки за форсмажорния  период. Разсрочване на наемите към 

хазяите и доставчици. 

 Финансови облекчения и финансови инжекции за сектор Туризъм възможно най-скоро. При 

необходимост, карантина в държавата, за да се неутрализира разпространението на вируса 
възможно най-бързо и скоро. Отлагане на данъци и други държавни и банкови задължения на 

предприятия от сектор Туризъм.  

 Мерките да бъдат бързи, еднакви за всички - рестрикции за всички социални събирания, ако е 

необходимо много рестриктивни, за да са за по-кратък период и по-голям ефект. Да се помисли 
за бизнеса и хората, които ще останат без доходи през това време - да им се разсрочат 

задълженията, които могат да се сложат на пауза, за да се смекчи след това огромния 
икономически срив, който може да последва при неправилно управление на последствията. 

 Дружеството ни предлага обучения и консултации, част от които са финансирани от ОП РЧР. 

Въпреки че МТСП призова работодателите за въвеждане на гъвкави и дистанционни форми на 
работа, някак си пропусна да даде насоки за въвеждане на  дистанционно обучение по проекти, 

вкл. и за обученията с ваучери за заети лица. 

 Дигитализация на процесите във фирмите; работа от разстояние като практика. 

 Клаузи за форсмажор заради коронавируса се въвеждат гъвкаво и почти без проблеми от страна 

на контрагентите 
 Ако положението наистина се влоши следвайте пътя на Италия. Замразяване на ипотечни 

кредити, на фирмена задлъжнялост, данъчни облекчения и помощи към определените сектори.  

 Спиране с истерията. С мерки или без мерки заболяването е сред нас и ще го има още дълго 

време. 
 Подсигуряване на пазаруване без достъп в магазините и аптеките през външен прозорец 

изнасяне на касите за обслужване. Подкрепа на доставките и поръчките онлайн. Изцяло 

дигитално образование за децата. Преустройване на училищата в болници. Обучение на 

доброволци в сестри и санитарни. Подсигуряване на средства за всички болници.  
 Затваряне на границите за спиране на разпространението!!! Подпомагане на бизнеса - отлагане 

на плащанията към фиска(данъци, осигуровки и др. подобни) до изтичане на карантината, след 

това разсрочено плащане в приемливи срокове. Намаляване на лихви по кредити или отлагане 
на плащането на вноските с последващо разсрочено плащане (някакво дотиране на банките). 

Забраняване на ВСИЧКИ масови събирания - и не за едни задължително, за други през стол, а 
за трети - не се отнася. Това е световен проблем - айде по-сериозно! Ако не им пука на 

управляващите дали въобще ще има кого да управляват и кой да им плаща нека проявят 

поредното си безхаберие! Абе да се консултират с Италия, Дания или който преценят. Бъдещите 
поколения може да ни обвинят и в геноцид...  

 Финансова подкрепа от държавата, намаляване на медийната паника, адекватни решения от 

министъра на туризма, обсъдени и подкрепени от бизнеса. 
 Може да се наваксат икономическите последици, но живота на хората не 

 Посочените загуби ще са преки, ще има последици от сриването на търсенето и пропуснатите 

резервации. Сектор туризъм ще бъде в тежко състояние, да се вземат мерки срещу масовите 

фалити, които биха могли да последват като разсрочване на плащания, компенсации, туширане 

на паниката и разяснение от държавните институции и правителството за овладяване на 
масовите откази от пътуване които се простират до края на годината и които застрашават 

ликвидността и бюджетите на фирмите. 
 Прекалено голямото Тръбене по медиите за вируса паникьосва хората със слаба психика. Както 

и да е . Ще се помогне на туристическия бизнес като се разсрочат ДДС, осигуровки , ток и вода 

на туристическите обекти. Ако има обявена карантина за града или цялата държава, логично е 
да бъдат опростени част от тези задължения 

 Работа от вкъщи, затворени училища и детски градини, спиране на пътувания 

 Отмяна на авансовия корпоративен данък. Удължаване на сроковете за внасяне на годишния 

корпоративен данък. 
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 Да се раздават маски, ръкавици, дезинфектанти на всяко домакинство, да се задължат хората 

да не излизат БЕЗ маски и ръкавици, за да може поне дори и в минимална степен що-годе да 
продължи нормалния ритъм на живот в държавата и да не пострада чак толкова силно 

икономиката, като най-големите последствия пак ще ги отнесат най-малките в бизнеса. Спешно 
да се вземе решение за данъчни и финансови облекчения на бизнеса с цел да се елиминира 

реалната опасност от поголовни фалити.  

 Прекалено голямото Тръбене по медиите за вируса паникьосва хората със слаба психика. Както 

и да е . Ще се помогне на туристическия бизнес като се разсрочат ДДС, осигуровки , ток и вода 
на туристическите обекти. Ако има обявена карантина за града или цялата държава, логично е 

да бъдат опростени част от тези задължения 
 Държавата да помогне както на Фирмите, така и на работниците 

 Да се направят социални патронажи за мониторинг на възрастни, хронично болни самотни хора. 

БПЦ да отмени всички събития, касаещи събирания на хора в църкви. НАП да обяви гратисен 

период за плащане на осигуровки и подаване на годишните декларации. При нужда - гратисен 

период за годишния данък. 
 Да се намалят данъците 

 Надявам се да спрат да всяват паника, а да успеят да успокоят обществото въпреки сложната 

ситуация! 

 Ограничаване достъпа на болни до обществени места. Подпомагане на заведенията с 

осигуряване на дезинфектанти и консумативи, които в момента са изчерпани от пазара. 
Подпомагане от страна на РЗИ и БАБХ с информационни кампании, вместо засилени проверки, 

които допълнително да изнервят  обстановката. Изготвяне на стратегия за справяне със 
ситуацията от адекватни специалисти. 

 Затваряне на границите. Извършване на възможно най-много тестове дневно. Предоставяне на 

възможност доброволно даване на проба за изследване 

 Като в Италия, пълна карантина 2 седмици, но това е нужно за цяла Европа,  

 Предлагам да се удължат сроковете за подаване на заявления, отчети обжалвания и т.н. към 

всички държавни институции. Понеже съм от Перник - настоявам  да се облекчи водният режим 
, за да може да се подържа елементарна хигиена 

 "1) да се даде данъчна и осигурителна ваканция на бизнеса, за да може да продължи да изплаща 

заплати, даже и в ситуация на намален оборот2) да се стимулира икономиката с нови 
инвестиции и програми, като те се планират така, че да не облагодетелстват малък кръг от хора 

и компании, а да създаде заетост и добавена стойност в широк мащаб3) да се осигури безплатна 

интернет свързаност, за да може безпрепятствено да се работи от домовете и изолирани 
пространства." 

 "За бизнеса: гратисен период за годишните декларации, дву- до тримесечно деклариране на 

ДДС според размера на фирмите, отлагане на плащане на ДДС с до месец без последствия. 
Гратисен период за осигуровки + разсрочване на плащанията до след отминаване на кризата. 

Отлагане на Н-18 с минимум 6 месеца. Временно намаляване на тол такси за товарни 
автомобили с цел подпомагане на куриерски превози и в полза на онлайн търговията, понеже 

помага за намаляване на разпространението на вируса.  

 1. Въвеждане на дистанционни форми на обучение в детски ясли и градини, училища, 

университети. 2. Затваряне на барове, дискотеки и др. места за обществено събиране на лица, 
които към момента биха били инкубатори на инфекцията от коронавирус. 3. Изграждане на 

планове за затваряне на райони от градове или цели населени места и изграждане на планове 
за доставки на хранителни и медицински изделия, за нуждите на карантинираните 

райони/области. Начин на организация при карантина на район/област, информационни 

кампании на обществото какво и как трябва да правят, ако попаднат в район под карантина. 4. 
Закупуване на апарати за кислородно обдишване и за интубиране на пациенти, според 

прогнозните 5% усложнени пациенти на база минимум 20% заболеваемост на населението в 
страната. 5. Възможност за спиране на изплащане на задължения за данъци и осигуровки към 

държавата от МСП и възможности за разсрочването им за бъдещи периоди след възстановяване 

на нормалния работен обем на дружествата. 6. Гаранции на държавата към банките, за да се 
замразят плащанията на ипотечни и потребителски кредити над 3000лв от физическите лица 

към банките. 7. На семействата под минимума на нормален стандарт на живот (под 2200лв за 4 
членно семейство) да могат да замразяват плащанията си за комунални услуги за определен 

период и да могат да ги разсрочат за плащане в бъдещ период от поне 1 година. 8. Да се сложат 
вендинг апарати с маски за еднократна употреба на нормални пазарни цени поне в големите 

градове (в момента една маска за лице струва 3лв, но дори и така трудно се намират, за справка 

преди кризата една кутия от 50бр струваше около 7-8лв). 9. Въвеждане на дезинфекционни 
режими във всички предприятия. Чуждите фирми вече започнаха въвеждането на строги 

процедури за достъп и специален дизенфекционен режим. Много от българските фирмите не 
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знаят какво и как трябва да направят, за да опазят служителите си и техните семейства. Може 
би някакъв уебинар, който да ги насочи какво и как могат да организират би била добра идея 

(на сайта на РЗИ в момента има алгоритми за детски ясли и градини, училища и др., но никъде 

няма указания какво могат да направят работодателите). Също така и какви точно 
дезинфектанти е добре да бъдат използвани, директно с марки и видове, за да може 

работодателите да потърсят доставчици и за тях. 
 Трябва да се затворят ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА----- БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ.МОЛ,КАУФЛАНД 

ЛИДЛ,БИЛА.....В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НЯМА НИКАКЪВ СМИСЪЛ ОТ МЕРКИ. 

 Крах в икономиката . Ако продължи така да се предприемат спешни мерки за замразяване на 

данъци , осигуровки и други мерки за подпомагане на бизнеса. Положението в бизнеса е 
отчайващо в дългосрочен план. 

 Карантината не решава проблема, задълбочава го. 

 Самодисциплина и хигиена 

 Затваряне на всички инстанции за 14 дни 

 Подпомагане на малкият бизнес по южното Черноморие, който няма да стартира и нито едно 

семейство няма да има как да се изхранва.  

 Всички, служители които могат да работят дистанционно незабавно да минат на такъв режим 

работа до намаляване на заболеваемостта!  
 Услугите за граждани от община, НАП и т.н. да заработят наистина, за да се намали трафика в 

институциите.  

 Правителството да се ориентира към българските производители за поръчки на защитни 

облекла, медикаменти, медицинско оборудване и храни от първа необходимост. " 
 Да вземат пример от Хонг Конг, Сингапур и Япония - безплатни тестове във всички болници и 

зареждане с адекватни лекарства, реална карантина с контрол, обследване на всички връзки с 

настоящите случаи, преустановяване на пътувания в определени посоки, затваряне на 
заведения, в които се предполага струпване на хора, преустановяване на учебни дейности в 

училищата и всички събития, мероприятие - изпити, състезания и т.н. частично обезпечаване 

на всеки бизнес, който е засегнат поради отсъствие на хора, липса на доставки и др. 
 В града да не влизат туристи, да не се всява паника а да се започне на местно ниво 

произвеждането на нужни екипи 

 Помощ от държавата за смекчаване на икономическите последици 

 Затваряне на всичко, което е възможно, за да се разреши по-бързо създалата се ситуация.  

 осигуряване на маски, облекла и т.н. с оглед ограничаване на страха ""че ще свършат"" 

 максимално бързо закупуване на респиратори и лекарства с които да се поемат очакваните 

болни 
 увеличаване на средствата по оперативни програми, предназначени директно за бизнеса, които 

да осигурят ликвидност за инвестиционни дейности 

 правилна комуникационна политика с подходящи специалисти с цел ограничаване на паниката 

сред населението и служителите 

 въвеждане на механизъм за компенсиране на служителите, които се налага да работят от дома 

или да гледат децата / родителите си, заради отложени занятия 
 подготовка за осигуряване на максимална ликвидност на бизнеса [чрез държавно гарантирани 

кредити, ОПК и сх. ] като част от подготовката за бъдещата криза 

 осигуряване на още по-добра среда за бизнес - без намеци и опити за увеличение на 

максималните осигурителни прагове и сх., тъй като това ще доведе до отлив на инвеститори, 
вкл. съществуващи, безработица и инфлационен натиск 

 Туризма като сектор трябва да бъде облекчен относно плащания между клиенти и доставчици, 

защото в противен случай ще фалира. Стоп на изплащането на кредит за момента, гарантира 
не на депозитите в банските, защото ще стане Хаос. 

 Ние сме малка фирма с основни клиенти в сферата на туризма. Поръчките вече рязко намаляха. 

Очаквам подпомагане за осигуряване доходите на работниците, например с намаляване или 

разсрочване на данъчни и осигурителни плащания. Възможност незабавно да се въвежда 
непълно работно време и за повече от 3 месеца годишно. 

 Отсрочване на данъчни и осигурителни задължения, гратисен период за погасяване на вноски 

по кредити 
 Да се мисли обективно и в обществен интерес 

 Вместо маски да се ползват шалове! Да се спрат децата от училище дори да е нулева година. 

 "Предвид че паниката вече е налице и така или иначе потреблението ще спре , по-добрият 

вариант е за пълна национална карантина. Защото сега се получава следното - хората не 

купуват, а ние не можем да затворим обектите и дължим разходи. 
 За целта, за да не фалира бизнеса трябва да бъдем освободени безвъзмездно от един наем и 

един да разсрочим.  
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 Най-малко двумесечна банкова и лизингова ваканция. 

 Данъчна ваканция 

 Трябва спешна и незабавна реакция на парламента по отношение на туризма и в частност 

Туроператорите и Турагентите. Браншът загива!  
 Очаквам по сериозна кампания за позите от превенцията и по конкретни насоки за 

ограничаване на епидемията. Постоянното повтаряне на проблема не ни помага .  

 Наложително е да се отменят плащания както към държавата/данъци, осигуровки и т.н./ както 

и да се опростят плащания за ел. енергия и други консумативи, за да може да се даде пък на 
бизнеса възможност да се погрижи да своите служители. Да се спрат плащанията по ипотеките. 

 Довършване на реформата за е-правителство за бизнес и граждани и е-обучение за учениците. 

 Компенсиране на държавата с намаляване на данък, удължаване на срокове за плащане на 

задължения без лихва към топлофикация, вода, електро, банки. Платени отпуски от държавата 

за персонала пуснат в платен отпуск. 
 ако се наложи облекчение на данъци, осигуровки на служители и въобще всичко необходимо 

за да не фалират компаниите по пример на западна Европа 

 разсрочване на дължими по падеж плащания към банки (без наказателни мерки), разсрочване 

на държавни вземания. (В момента се наблюдава съзнателно задържания на сериозни суми по 
цялата верига в нашата област (полиграфия) което поставя под въпрос възможността за каквито 

и да е доставки, за коректност на наши плащания към дългогодишни доставчици, плащания за 

труд и възможността на предприятията да функционират нормално  
 Покриване на здравните разходи и предоставяне на кредити без лихва, за да върнем загубите 

по време на кризата. 

 Да се премахнат данъци, осигуровки и държавата да поеме 100% плащане за работниците ! 

 Всички наети да помага действително да го правят, а не да отбиват номера както винаги са 

правили 
 Би било добре банките да разрешат отлагане на вноски по кредити, държавата също да отложи 

внасянето на осигуровките с изключение на здравните, а наемателите да проявят разбиране 

към липсата на бизнес на наемателите си. Работодателите могат да не уволняват, а да 
освобождават в неплатен отпуск или да сменят работното време на 4 часа, за да запазят 

персонала си и притока на доходи за него. 

 Медиите да направят проучване къде  и как прекарват свободното си време учениците, да се 

потърси отговор от родителите им доколко са запознати с поведението и съзнанието на децата 
им защото предстои внуците ще убият бабите и дядовците си. 

 Мерки и да предложа друг решава. Държавата трябва да изплати заплатите и осигуровките на 

служителите на затворените търговски обекти и да удължи сроковете за подаване на всякакви 
данъчни декларации и съответно и плащането на налозите. 

 Мисля, че тук е мястото анкетиращите да попитат правителството за неговия превантивен 

кризисен план . Не си личи да са имали и да имат такъв.  Първо режем после мислим . Б. Борисов 

каза, че бизнесът трябва да не спира, защото после няма да може да се възстанови.  А после 
затваряме всички магазини.  Ние на кого да продаваме това, което произвеждаме. В анкетата 

дори няма сфера производство.  
 Според мен трябваше да се действа с тези крайни мерки според заболелите в населените места. 

И всеки обект да спазва дезинфикцирането.  

 ПЪЛНА КАРАНТИНА В ЦЯЛАТА СТРАНА !ДА СЕ ЗАБРАНИ ВЕДНАГА НА МЕДИЦИНСКИ И 

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА КОИТО НЕ  СА "ЕКС ВАН" ДА ОБИКАЛЯТ ПО КЛИЕНТИ!!! Да 
работят само директните доставки на храна и лекарства! 

 Безкомпромисни мерки за ограничаване на епидемията. По-добре строги рестрикции и 

""затваряне"" на държавата за няколко седмици, което евентуално може да спаси (поне отчасти) 

летния сезон, отколкото постепенни и половинчати мерки, които в крайна сметка да доведат до 
италиански сценарий и тотален колапс на икономиката и обществото.  

 При оптимистичен сценарий и сравнително бързо ограничаване на епидемията, общините биха 

могли да намалят или изцяло премахнат курортната такса, плащана от хотелите. За хотелите/ 
ресторантите със заеми трябва да се мисли за разсрочване при облекчени условия от страна на 

банките. При песимистичен вариант ще има срив на целия сектор и тогава никакви мерки не 

биха могли да компенсират загубите. 
 Ограничаването на разпространението на вируса е в ръцете на специалистите. Но би следвало 

да има икономически стимули за бизнеса като данъчна ваканция и активно подпомагане на най-

уязвимите групи от обществото.  
 Отлагане вноски за осигуровките,  данъци и вноски по кредити за да могат компаниите да се 

справят с разплащанията по между си и към работниците.    

 Определяне на високо рискови групи от населението и оценяване обхвата при рисковите групи. 
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 Планиране на необходимите финансови ресурси за осигуряване на ваксина (ако се намери 

такава) по време на целия пандемичен период. 
 Да се поддържа нормална социална и икономическа активност на обществото, с цел да се 

ограничат финансовите загуби (свързани с отсъствието от работа поради болест на работници 

и служители, или поради болест на членовете на семействата им). 
 Осигуряване на постоянен национален запас от антивирусни препарати, маски и 

дезинфектанти. 

 Редовно осигуряване на достоверна и разбираема официална информация за обществото, което 

трябва да знае какви са реалните възможности на здравеопазването във всеки конкретен 

момент на пандемията. 
 Да се забавят/или изобщо опростят плащанията към бюджета за микропредприятия, 

самоосигуряващите се да получат подкрепа за година и половина като безработни. Големите 

предприятия да получат опрощаване на плащанията към бюджета според историята си на добри 
платци. Да се спре изплащането  на заеми за две години. Да се измисли форма за замразяване 

или преструктуриране на бизнеса в туризма в дългосрочен план, нови форми на туризъм, 

различен стандарт, гъвкавост на базата. Тази криза е шанс да се измъкнем от ненужното и 
необмислено застрояване. 

 Дисциплина! Нека да си помогнем сами! След буря, винаги изгрява слънцето! 

 

 


