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EXECUTIVE SUMMARY 
Ефекти противоепидемичните меркиза ограничаване на 

разпространението на COVID-19 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ 

 

 

    

      
 

 

 
Фигура 1. Каква очаквате да бъде следващата криза? 

 
 
 
 

Параметър Стойност 

Начална дата 08.Април.2020 

Крайна дата 14.Април.2020 

Брой участници 152 

Брой въпроси 20 

       Таблица 1. Обща информация за проучването 

 
 
 

 
 
 

Фигура 2. Брой потвърдени случаи в отделни страни  
към началото на месец май 2020 г. 

 
 

 
 

Фигура 3. Рапределение на работещите участници по 
сектори 

 
 
 

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
Проведено е проучване за ефектите и очакванията породени от мерките свързани 

с ограничаване на COVID-19 в България. Изследването обхваща 152 студенти от 

Факултета по икономически и социални науки на Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, работещи и живеещи основно в град Пловдив и региона. 

Целта на проучването е посредством икономически активните млади хора да се 

направи анализ за ефектите върху различните отрасли, в които те са заети. 

 

Резултатите показват, че макар и навременни мерките водят до сериозни 

икономически последици. Възможностите за компенсиране на негативните 

ефекти с дистанционна работа са ограничени и приложими само към отделни 

професии. Участниците в проучването посочват, че проблемите могат да бъдат 

допълнително усилени от липсата на достатъчно спестявания и факта, че много 

фирми са принудени не просто да ограничат, а да прекратят дейността си. 

Непосредствените резултати от тези процеси са увеличаване на безработицата и 

свиване на месечните разходи. 

Сред анкетираните е преобладаващо усещането, че ситуацията ще доведе до 

икономическа криза с относително по-голяма продължителност, което обуславя и 

високият дял на участници за които този факт се очертава като сериозен проблем 

в близко бъдеще.  

Проучването е направено в момент при който все още не действаха механизми 

и мерки за подпомагане на бизнеса и работещите в засегнатите отрасли. 

 

 

 
През периода 08-14 Април с помощта на студенти от ПУ „Климент Охридски“ 

беше проведено изследване на икономиката на Пловдив като беше проучено 

поведението на 38 предприятия. Проведеното проучване цели да се оцени 

първоначалния шок върху икономиката на Пловдив през първите седмици на 

обявяването на извънредното положение – реакцията на фирмите и очакванията 

породени от мерките свързани с ограничаване на COVID-19 в България. 

Изследването обхваща 152 студенти от Факултета по икономически и социални 

науки на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, работещи и живеещи 

основно в град Пловдив и региона.  

Резултатите показват, че макар и навременни мерките водят до сериозни 

икономически последици, но и демонстрират бърза и гъвкава реакция на фирмите. 

Възможностите за компенсиране на негативните ефекти с дистанционна работа са 

ограничени и приложими само към отделни професии. При младите хора, които 

преобладават в целевата група на изследването проблемите могат да бъдат 

допълнително усилени от липсата на достатъчно спестявания и факта, че много 

компании са принудени не просто да ограничат, а да прекратят дейността си. 

Непосредствените резултати от тези процеси са увеличаване на безработицата и 

свиване на месечните разходи. 

Сред участниците в проучването е преобладаващо усещането, че ситуацията ще 

доведе до икономическа криза с относително по-голяма продължителност, което 

обуславя и високият дял на участници за които този факт се очертава като 

сериозен проблем в близко бъдеще.  

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Проучването за непосредствените ефекти от мерките свързани с ограничаване на 

разпространението на COVID-19 е реализирано сред студентите на Факултета по 
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Фигура 4. Среща ли трудности фирмата в която работите  
във връзка с COVID-19? 

 
 

 
 

Фигура 5. Възможност за работа от вкъщи или  
дистанционно 

 
 

 
 

Фигура 6. С какъв капацитет работите в момента? 
 
 

 
 

Фигура 7. С какви спестени средства разполагате? 
 
 
 

 
 

Фигура 8. С какви спестени средства разполагате? 
 

икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“ в периода 

08.04.2020 г. – 14.04.2020 г. 

С помощта на електронна анкета с 20 въпроса са обхванати както вече проявилите 

се ефекти от ограничителните мерки, така и очакванията на участниците за 

бъдещото състояние и развитие на икономиката и региона на град Пловдив. 

Събраната информация е насочена към: 

• Прилаганите от фирмите и организациите мерки свързани с 

ограничаване на разпространението на заразата. 

• Непосредствените икономически и организационни ефекти от 

въведеното извънредно положение. 

• Очакванията на участниците за ефектите от промените в нормалните 

условия за работа в средносрочен план. 

Въпреки относително ограничения брой участници в проучването, резултатите 

позволяват да се направят изводи за реалните последствия от пандемията за 

бизнеса в град Пловдив и региона. Причините за това са, че студентите, 

отговорили на въпросите, са активни и мобилни участници на пазара на труда. 

Едновременно с това представените от тях ефекти и виждания отразяват освен 

личното им отношение, така и очакванията на техните семейства. 

КАК ФИРМИТЕ РЕАГИРАТ НА МЕРКИТЕ ЗА 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАРАЗАТA 

 

Мерките свързани с ограничаване на заразата, посочени от участниците в 

изследването, са въведени бързо от всички предприятия в региона. Предприетите 

действия, могат да се очертаят в следните групи: 

• Строги мерки за дезинфенция, хигиена и осигуряване на лични предпазни 

средства; 

• Промени в работните процеси. Най-често това е свързано с осигуряване 

на необходима дистанция между служителите, намаляване на броя на 

заетите с определена операция. 

• Въвеждане на промени в работния график. Най-често посочените 

конкретни мерси са свързани с ограничаване на почивките и 

разпределянето им, така че да се избегне струпването на много хора на 

едно място, работа на смени и въвеждането на специален режим за 

ограничаване на контактите в работните помещения. 

• Работа от вкъщи и организиране на разпределени работни процеси и 

групи. Тази мярка е посочена, като възможна само в ограничен брой от 

случаи и това е свързано преди всичко със спецификата на работните 

позиции и задълженията на служителите. 

• Ограничаване на броя на служителите и затваряне на търговски обекти, 

хотели и бизнес организации. Тази мярка разбираемо предизвиква и най-

сериозни притеснения в анкетираните, тъй като по времето на 

проучването посочилите това действие са изразили, като основен 

проблем липсата на пълна информация до кога ще продължат тези 

ограничения на които са изложени. 

• Относително по-свободни мерки са посочили много малко от 

участниците в проучването (под 2%) – например мерене на температура 

и малко по-стриктно спазване на хигиенните изисквания. 

Възможностите за компенсиране на негативните ефекти за бизнеса са ограничени, 

което намира израз и в ниския процент на акнетирани работещи (11.2%), посочили 

че имат възможност да продължат дейността си изцяло дистанционно. Този дял е 

по-голям от средното за страната. 

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ 
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Фигура 9. Каква очаквате да е продължителността на 
кризата? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Непосредствените икономически ефекти могат да се проследят освен с помощта 

на процента освободени, или в дългосрочен принудителен отпуск служители и с 

анализ на капацитета с който работят фирмите. Делът на участниците в чиито 

организации не са настъпили негативни промени (13.8%) е почти идентичен с 

тези, които са спрели изцяло работа (11.2%). Малкото на брой случаи при които 

има значително свиване на капацитета (3.3% посочват свиване от 75%) показва, 

че компаниите предпочитат да ограничат малко своята дейност или да затворят 

напълно. Това означава че пловдивската икономика ще бъде сериозно 

повлияна от ограниченията във връзка с пандемията, но незабавният ефект 

ще е по-скоро в намаляване  на дейността  отколкото спиране на работа. 

Непосредствените социални ефекти от мерките са свързани от една страна с 

промяна в работния статус и частична или пълна загуба на доходи, а от друга със 

степента на задлъжнялост и налични спестени средства. Само 9.89% от 

участниците в изследването посочват, че няма финансови притеснения, докато 

17.58% са отбелязали, че нямат никакви спестени средства. Като се отчита 

продължителността на мерките, както и че почти 30% разполагат със спестени 

пари до края на текущия месец, може да се прогнозира, че за работещите млади 

хора, които нямат възможност да компенсират с дистанционна заетост, ефектите 

от ограничителните мерки ще бъдат по-скоро умерено негативни. По-силно 

очакваме да се проявят отрицателните последствия при младите хора, които имат 

кредитни задължения и не могат да ги преструктурират, като в рамките на 

проведеното проучване тази група е относително малка (под 9%). Трябва да 

отчетем и фактът, че става дума за млади хора, които все още в голяма степен 

разчитат на подкрепа от своите родители, което ги подлага на индиректни рискове 

при допълнително влошаване на икономическата обстановка. 

Ограничаването на разходите, като абсолютна стойност е налице при почти 

всички участници в изследването, като най-често посочените стойности за 

намаление са в диапазона 300-500 лв./месечно. Тези стойности не могат да дата 

изчерпателна информация за промените в разполагаемите доходи. 

 

ОЧАКВАНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО 

 

Отношението към мерките свързани с ограничаване на заразата са по-скоро 

предпазливи, като крайното отрицание е застъпено само при 18.68% в отговорите. 

Причините за това могат да се търсят, както в различната информираност на 

участниците в изследването, така и във факта, че въвеждането на ограниченията 

се случи относително бързо и при наличието на разнопосочни мнения. 

Независимо от различните очаквания за необходимото време преди 

нормализиране на ситуацията (43.96% смятат че за това са необходими няколко 

месеца, докато 35.16% предвиждат повече от една година), участниците в 

изследването са сходни да посочат че кризата има преди всичко икономически 

(74,73%), а не дългови измерения (19.78%). Всичко това обуславя и високият дял 

на участници в проучването за които настоящата ситуация представлява сериозен 

проблем – 84%.  

По данни на Агенцията по заетостта към края на месец март регистрираните 

безработни в област Пловдив са 15 954, като нарастват само за последния месец с 

1773. Негативните последствия за пазара на труда се допълват и от резкият спад 

за същият период на обявените свободни места – от 1457 в края на месец февруари 

до 982 през март. 

 
  

 

  

 


