
ПРЕМИЕРЪТ БОЙКО БОРИСОВ ОТЧЕТЕ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА 

МЕРКИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО СРЕЩУ COVID-19 

 

7403 заявления са подадени досега по мярката 60/40 и от нея са се възползвали 

над 101 хил. работници, а до края на месеца ще станат - 120 хил. Това каза днес 

премиерът Бойко Борисов от парламентарната трибуна. По искане на БСП беше свикано 

извънредно заседание, на което премиерът да даде информация за актуалното състояние 

в страната във връзка с пандемията от COVID-19, информира на 28.04.2020 г. Clinica.bg. 

 

"Вие искате - изваждаме и раздаваме парите за един месец, но после дали 

бизнесът ще се отзове, като няма пари за пенсии, за заплати на учители, на армия, 

полиция и лекари. Малко Ви завиждам, вие може да обещавате всичко на всички", обяви 

още Борисов. Той каза, че не е ясно колко ще продължи кризата. Накрая призова БСП за 

реалистични идеи, които да бъдат подкрепени. 

 

Министър-председателят изтъкна, че страната ни има едни от най-ниските 

показатели за разпространение на COVID-19 и най-ниска смъртност от болестта в 

Европа. И допълни, че извънредните мерки и без разхлабване са по-либерални от тези в 

други страни. Той припомни, че са възстановени женските консултации и имунизации, 

отворени са парковете, а българите могат да ходят до магазин и банка без да бъдат 

следени. 

 

Към момента страната ни разполага 60 хил. теста, обяви премиерът Бойко 

Борисов. В последните дни се изследват между 300 и 1000 души на денонощие. По 

думите на премиера щабът много внимателно подбира групите, които ще се тестват. 

"Преди месец и половина сме поръчали от ЕК един милион теста, досега няма нито 

един", обясни Борисов. Той каза, че Турция има тестове, но те не са сигурни. 

 

"Ако някъде имаше план, който да гарантира икономическото развитие, щяхме 

да го препишем", каза още премиерът Борисов. Той припомни, че селското стопанство, 

строителството и IT сектора работят, а другата седмица се очаква да pdпочнат да работят 

и автомобилни заводи. „Най-големият проблем е туризмът, обсъжда се в Европа, но 

трябва да се внимава хотелите да не бъдат превърнати в болници", подчерта 

премиерът. 

 

След заседанието пред журналисти премиерът каза, че няма да има парад на 6-ти 

май, участие ще вземе само авиацията, за да се отбележи празника. 

 

 


