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Становище на производителите на домакински електроуреди в България
Относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КОСТАДИН АНГЕЛОВ ЗА
ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОТ 23.11.2020 Г.

APPLiA България представлява интересите на производителите на домакински електроуреди в
България.
Нашият бранш произвежда иновативни, енергийноефективни и ресурсноефективни продукти,
които подобряват качеството на живот и спестяват ресурси като електричество и вода.

Домакинските електроуреди са стоки от първа необходимост. Считаме, че магазините за
продажба на домакински електроуреди трябва да продължат работата си в условията на
евентуални нови противоепидемични мерки.
В противен случай, домакинствата ще бъдат лишени в условията на криза от възможността да
задоволяват изключително необходимите потребности да съхраняват хранителните продукти
свежи и годни за консумация за дълъг период от време, вкл. съхраняване на лекарства; да
приготвят храната си; да поддържат лична хигиена и хигиена в дома; да се отопляват; да
подгряват вода; да осигуряват прочистване на въздуха и други.
Икономическите оператори по цялата верига на стойност в нашия сектор трябва да продължат
дейността си, като продължат стриктно да спазват противоепидемичните мерки. На практика
спазването им не е преустановявано от налагането им по време на извънредното положение порано тази година. Работата на сектори с нисък риск от разпространение на COVID-19 може да
играе значима роля за запазването на българската икономика.

Държавата трябва да осигури адекватна, бърза и лесно достъпна финансова помощ за
засегнатите предприятия
Преди да пристъпи към ново затваряне на икономиката държавата трябва да гарантира нейното
оцеляване като осигури необходимата финансова подкрепа.
Необходими са мерки, които да осигурят свободен ресурс на предприятията, за да издържат подълго време на икономическия натиск и да запазят работните места.
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Като начална мярка държавата трябва да гарантира финансова подкрепа за предприятията с
намален оборот от поне 20% спрямо същия период на 2019 г., както и поемането на поне 80% от
възнаграждението и осигуровките на засегнатите предприятия.
Необходимо е финансовата
помощ да бъде бърза и лесно достъпна.
Правителството трябва да работи с всички заинтересовани страни за своевременно адаптиране на
мерките, като в основата на неговата стратегия да трябва да залегнат мерки за запазване на
производствените възможности, персонала и възможността да се реализират продажби. Бизнесът
трябва да остане жизнен, за да продължи да създава заетост.
Също така е необходимо правителството да има ясна стратегия и готовност за разширяване на
мерките в помощ на предприятията, пропорционално на неблагоприятните последици вследствие
на преустановяването на дейността им.
Колапс на българската икономика трябва да бъде избегнат на всяка цена.
Надяваме се, че този път гласът на бранша на домакинските електроуреди ще бъде чут. Готови
сме да си сътрудничим с институциите за превръщането на всички нужни действия за подкрепа в
реалност.

С уважение,

Габриела Чифличка
Генерален секретар
APPLiA България

APPLiA
България
представлява
производителите
на
домакински електроуреди в България. Чрез насърчаване на
иновативни и устойчиви политики и решения за българските
домове, APPLiA България помага за развитието на сектора
като значим икономически фактор с годишен оборот от
около 700 милиона лева, с инвестиции в иновации около 20
милиона лева и създаващ над 15 000 преки и непреки
работни места в производството, търговията, логистиката,
следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други.
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