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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Премиерът разговаря с бизнесмени, работодатели и синдикалисти 
http://bnt.bg/bg/news/view/102548/premieryt_se_sreshtna_s_predstaviteli_na_biznesa 
Необходимо е облекчаване на административната тежест върху бизнеса - около това се обединиха премирът Пламен 
Орешарски и представители на работодателските организации след среща в Министерски съвет.  
Премиерът изчисли, че в момента съществуват около 1200 лицензионни режима, които натоварват излишно бизнеса. 
До седмица-две ще бъдат сформирани работни групи, които ще направят пълен преглед на всички разпоредби. 
Целта е да отпадне излишната административна тежест, а сроковете по регламенти на ЕС да бъдат максимално 
съкратени. 
 Представители на бизнеса определиха срещата с премиера като стъпка в добрата посока. Според работодателите 
облекчаването на административната тежест ще постави бизнеса в други условия и ще спомогне за създаване на 
работни места. Ще се подготвят и промени или изцяло нов закон за обществени поръчки, като целта е повече фирми 
да имат достъп до тях.  
След срещата с работодателите в премиерът се срещна и със синдиктите. 
"В зависимост от това как ще напреднем в работата, ще решим дали да бъде изцяло нов законът, или можем да 
направим поправки към действащия, към който между другото са се правили много поправки в последните години. С 
това загатвам, че може би ще работим по нов закон. Сигурно в последните 10-ина години много министри, 
премиери, правителства са се опитвали да облекчават административната тежест върху бизнеса и крайният резултат 
е, че днес тя вероятно се състои от рекорден брой разрешителни и утежняващи режими, и утежняващи условията за 
бизнес", коментира министър-председателят Пламен Орешарски. 
"Не е кой режим да отпадне, а кой режим да остане. Т.е. всички режими се обявяват за вредни, а тези, които ги 
администрират, трябва да докажат необходимостта от този режим. Достатъчен аргумент за това е изискване по 
европейското законодателство. Но всичко, което е над европейското законодателство, дали наистина е необходимо 
да остане", смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
"За да има ясна визия и прогнозируемост, всички предприятия, с които комуникираме, те имат нужда от сигурност и 
прогнозируемост в цената на електроенергията", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
"Ще настояваме за създаване на надзорни органи - КЗП КЗК и ДКЕВР и други, с право на еднократно отлагателно вето 
при взимане на техните решения", каза Димитър Манолов - КТ "Подкрепа". 
 
bTV 
 
√ Бизнесът недоволен от "незаконни" такси и "повсеместна" корупция 
http://btvnews.bg/bulgaria/ikonomika/biznesat-nedovolen-ot-nezakonni-taksi-i-povsemestna-koruptsiya.html 
Оплакванията на бизнеса по отношение на държавната администрация и икономическата среда у нас са 
многобройни. Две от тях обаче се открояват като основни – безбройните такси, много от които според 
предприемачите са незаконни, и корупцията, ширеща се около бюрата на чиновниците, от което зависи бързината за 
издаване на определен документ или печеленето на дадена обществена поръчка. 
Ден след среща с министър-председателя Пламен Орешарски, която работодатели и синдикати определиха като 
„приятелски диалог”, пред bTV представители на тези две съсловия обобщиха от какво не е доволен бизнеса у нас и 
какво се очаква от новото правителство. 
Инвестиционният климат в България е затруднен от стотиците такси, като поне около 180 от тях са незаконни, обясни 
Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара (БСК). 
„Ще ви дам пример. Отивате да си изкарате документ за право на строеж. По закон всеки такъв документ с 
регулаторен характер трябва да струва колкото са разходите на общината. За всеки район на София обаче таксата е 
различна, а разходите на общината са едни и същи. Такса отпадъци пък е направо противоконституционална – зависи 
от имущество, а не от количество отпадък. Разделното събиране се провали, защото няма икономически стимул. В 
Бяла извозването на контейнер боклук струва 37 лева, а в Несебър е 17-18 лева, просто се надписват средства”, 
обясни Данев. 
Според него е важна и скоростта за издаване на документите от съответната институция като трябва да има ясни 
срокове за това. Иначе съществува предпоставка за корупционни практики, които към момента били повсеместни. 
Данев и Васил Велев, от Асоциация на индустриалния капитал, посочиха като най-компрометиран аспект от работата 
на бизнеса с администрацията обществените поръчки. Това се потвърждавало от факта, че 98% от поръчките се 
печелят от 2% от фирмите. „Четири фирми са си увеличили около 5-7 пъти оборотите в строителния сектор, въпреки 
че там е най-голямата криза. Това говори за обръч от фирми и търговия с влияние”, каза още председателят на БСК. 

http://bnt.bg/bg/news/view/102548/premieryt_se_sreshtna_s_predstaviteli_na_biznesa
http://btvnews.bg/bulgaria/ikonomika/biznesat-nedovolen-ot-nezakonni-taksi-i-povsemestna-koruptsiya.html
http://btvnews.bg/bulgaria/ikonomika/oresharski-namalyava-administrativnite-taksi-za-biznesa.html
http://vid.btv.bg/vod/2013/06/11/54f31eb693_61137941.mp4
http://vid.btv.bg/vod/2013/06/11/54f31eb693_61137941.mp4
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В понеделник премиерът вече обеща стъпки в посока преразглеждане на Закона за обществените поръчки, както и 
комисия от зам.-министри, които да помислят за облекчаване на някои от административните такси пред 
инвеститорите. 
Според синдикалистите Димитър Манолов и Чавдар Христов обаче трябва да се помисли и за доходите на 
гражданите. „Важно е да се повиши покупателната способност. Ако хората нямат пари да купуват продукцията, 
каквито и мерки да се приложат за облекчаване на бизнеса, всичко се обезсмисля”, посочи Манолов. 
 
√ Орешарски намалява административните такси за бизнеса 
http://btvnews.bg/bulgaria/ikonomika/oresharski-namalyava-administrativnite-taksi-za-biznesa.html 
Правителството ще преразгледа административните такси за бизнеса с цел те да станат по-ниски. Това обяви пред 
журналисти министър-председателят Пламен Орешарски след среща с национално представителните организации 
на работодателите. 
Премиерът отбеляза, че в момента има около 1200 различни разрешителни лицензионни режими или подобни на 
тях, които утежняват бизнес средата в България. Затова до две седмици щяла да бъде създадена работна група на 
равнище зам.-министри, които да обмислят варианти за намаляване на броя документи, утежняващи 
предприемачите у нас. 
„В последните 10 години много министри, премиери, правителства са се опитвали, и крайният резултат е, че има 
рекорден брой разрешителни, утежняващи условията за бизнес. От всички тях, в същия вид ще останат само тези, 
които са по европейски регулации. Ще направим пълен преглед, така че тези услуги на администрацията да се 
оказват за много по-кратки срокове. Ще преразгледаме и таксите”, подчерта Орешарски и изрази увереност, че лед 
тези мерки условията за бизнеса в България ще станат по-добри. 
Премиерът каза още, че кабинетът му ще работи върху нов Закон за обществените поръчки. Целта – „да осигурим по-
голяма равнопоставеност на всички фирми и да разширим кръга на бизнеса, който има достъп до тези поръчки”. 
Ако бизнес средата се нормализира, инвестициите ще се увеличат и ще се подобри благосъстоянието но хората, 
прогнозираха от своя страна представителите на инвестиционните среди. Според тях в България има два 
взаимосвързани проблема - усещането за липса на справедливост и ужасяващата бедност на хората. 
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев каза, че в последните години 
лицензионните режими "никнат като плевели". В периода 1997 - 2001 година тези режими бяха намалени с една 
трета, но оттогава се увеличават непрекъснато, подчерта той. 
Консултациите между кабинета и представители на бизнес средите се очаква да продължат цяла седмица. 
С участието на синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа" изразиха съгласие да участват в работната група, която ще търси 
възможности за облекчаване на регулаторните режими за бизнеса и за промени в Закона за обществените поръчки. 
Това стана ясно след среща на премиера и със синдикатите, представени от президента на КНСБ Пламен Димитров и 
със зам.-президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. 
Димитров изтъкна като основен проблем за бизнеса у нас планирането при промяната на цените на енергията. 
„Няма да участваме в мерки, които ще подпомагат бизнеса с цената на нарушаване на правата на работещите хора”, 
заяви от своя страна Димитър Манолов. 
И двата синдиката искат създаване на Надзорни съвети в комисиите, които се занимават със защита на обществения 
интерес. Такива са ДКЕВР, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията 
за регулиране на съобщенията и други. 
 
Нова телевизия 
 
√ Правителството преразглежда тежестите за бизнеса 
http://novanews.bg/news/view/2013/06/10/51821/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/ 
По-добри условия и равен достъп на фирмите до обществени поръчки, това обеща премиерът Пламен Орешарски 
след над 3-часова среща с представители на работодателски организации и синдикати.  
Целта на срещата в понеделник, 10 юни, бе да се определят мерките, по които бизнесът у нас би могъл да 
функционира по-лесно. Въпреки добрият тон на срещата, конкретика по-скоро липсваше. 
Правителството пое ангажимент да преразгледа на експертно ниво административните пречки пред бизнеса. В 
момента у нас в сила са около 1200 различни разрешителни лицензионни режими. Премиерът обаче не спомена 
нито кои, нито колко от съществуващите ограничения ще отпаднат. Сигурно е, че останат само тези, които изискват 
европейските стандарти. 
„Ще направим пълен преглед по отношение на тези режими, така че същите режими и услуги на 
администрацията да се оказват в много по-кратки срокове. Ще преразгледаме и таксите да станат по-евтини, 
а условията за бизнеса да станат по-добри”, обеща премиерът Орешарски. 
От бизнеса приветстваха идеята, защото по-нормалните условия за бизнеса ще повишат доходите на българина. 
Добавиха обаче, че големи промени можем да очакваме едва от догодина, тъй като редица режими са съпроводени 
със съответните такси, които вече са планирани в тазгодишния бюджет. 

http://btvnews.bg/bulgaria/ikonomika/oresharski-namalyava-administrativnite-taksi-za-biznesa.html
http://vid.btv.bg/vod/2013/06/10/582c3ad706_61137821.mp4
http://vid.btv.bg/vod/2013/06/10/582c3ad706_61137821.mp4
http://novanews.bg/news/view/2013/06/10/51821/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/
http://novanews.bg/news/view/2013/06/10/51821/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/
http://novanews.bg/news/view/2013/06/10/51821/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/
http://novanews.bg/news/view/2013/06/10/51821/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/
http://novanews.bg/news/view/2013/06/10/51821/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/
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Премиерът обеща също промени в начина, по който държавата предоставя достъп до обществени поръчки, за да 
бъде осигурена по-голяма равнопоставеност на всички фирми, както и да бъде разширен кръгът от бизнеса, който 
има достъп до обществени поръчки. 
След представителите на бизнеса, Орешарски се срещна и със синдикатите. Те се обещаха да бъдат лоялен партньор 
на държавата, но при едно условие: 
„Ние няма да участваме в никакви разговори и преговори свързани с допълнително отнемане на права на хората. 
Говори се за промени в Кодекса на труда и нов кодекс за гъвкави режими за работа по 24 часа, 7 дни в седмицата, 
плащане на заплати, когато каквито пари има - тази работа няма да стане”, категоричен бе Димитър Манолов 
от КТ „Подкрепа”. 
Синдикатите ще настояват също при промените в Закона за обществените поръчки ,спечелилият да спазва трудовите 
и осигурителни стандарти в конкретния бранш или сектор.  
Премиерът Орешарски се ангажира до 2 седмици да бъде създадена работна група на ниво заместник-министри, 
която да обсъди кои мерки биха довели до улеснения за бизнеса у нас. 
 
TV+ 
 
√ ОБЛЕКЧАВАТ РЕГУЛАЦИИТЕ ЗА БИЗНЕСА 
http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=14456 
До две седмици работна група от заместник-министри и представители на работодателски и синдикални 
организации ще започне разглеждането на мерки за намаляване на лицензионните и регистрационни режими и 
такси за бизнеса. Това съобщи премиерът Пламен Орешарски, след среща в Министерски съвет с представители на 
бизнеса и синдикатите. С облекчаването на регулаторните режими, които в момента са 1 200, се цели подобряване 
на бизнес средата и увеличаването на инвестициите у нас. 
 Лично премиерът или вицепремиер ще контролират работата на групата, която да подготви необходимите промени. 
Според Пламен Орешарски е трудно в момента да се каже колко и кои режими ще останат. Със сигурност няма да 
бъдат отменяни, тези, свързани с европейското законодателство 
 ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
По-скоро всички режими трябва да станат значително по-леки за приложение и за изпълнение от страна на 
бизнеса“  
Ако се налага, ще бъдат направени промени в Закона за обществените поръчки, като е възможно да се напише и 
изцяло нов закон, допълни Орешарски. Целта е да се разшири обхватът на фирми, които да могат да кандидатстват за 
изпълнение на обществени поръчки, като същевременно се осигури тяхната равнопоставеност. 
 ВАСИЛ ВЕЛЕВ АИКБ 
Всичко, което е над европейското законодателство, трябва да се гледа през лупа дали наистина е необходимо да 
остане. Тоест – няма предложения за конкретни режими, които да отпаднат, а се прави преглед на всичи 
администрирани режими 
Самото ограничаване или премахване на някои ненужни режими ще стане най-вероятно следващата година, защото 
тези регулации са свързани с такси, които вече са заложени в тазгодишния бюджет 
ОГНЯН ДОНЕВ КРИБ 
Ако се създадат възможности българския бизнес да работи нормално, една нормална икопномическа среда, то 
ще се инвеситра, ще се създават допълнителни работни места и смятам, че ще се повиши благосъстоянието на 
нашия народ“ 
Синдикатите обявиха, че също ще участват в работната група за облекчаването на административната тежест върху 
бизнеса. Но относно евентуалните промени в ЗОП настояха да се включи и изискване към изпълнителите да спазват 
трудовото законодателство и да гарантират заплатите на служителите. Синдикатите настояват и за обществен 
контрол върху регулаторите. 
ДИМИТЪР МАНОЛОВ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА" 
Ние няма да участваме в никакви разговори, преговори, с работодатели или с когото и да било, свързани с 
допълнително отнемане права на хората 
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ 
За да има ясна визия и прогнозируемост на бизнессредата, а оттам - гаранция за работните места, всички 
големи предприятия, с които ние комуникираме, казват, че им е нужна сигурност на цената на еленергията 
От синдикатите заявиха, че очакват в най-скоро време да заработи и Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
 
Вестник Труд 
 
√ Кабинетът ще ревизира 1200 режима 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2047772 
До две седмици ще бъде създадена работна група с участието на зам.-министри и представители на 
работодателските организации, която ще направи ревизия на разрешителните и лицензионните режими с цел 
тяхното намаляване и опростяване. Това стана ясно след среща на премиера Пламен Орешарски с ръководителите на 
представителните структури на бизнеса. 

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=14456
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2047772
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Според Орешарски в страната има около 1200 лицензионни, разрешителни и регистрационни режима, както и 
процедури, които са с характера на режими. Става дума за 778 режима и 420 процедури. 
“Сигурно в последните десетина години много министри, премиери, правителства са се опитвали да облекчават 
административната тежест върху бизнеса и крайният резултат е, че днес тя вероятно се състои от рекорден брой 
разрешителни и утежняващи условия за бизнес”, каза премиерът.  
Освен ревизията на лицензионните режими на сериозен ремонт ще бъде подложен и Законът за обществените 
поръчки, дори може да се стигне до писането на нов закон, обяви Орешарски. Целта е да се осигури 
равнопоставеност и да се разшири кръгът на фирмите, които имат достъп до обществените поръчки, обясни той. 
Отпадането на лицензионните режими е често повтарящ се рефрен на правителства и бизнес организации през 
последните десетилетия. 
Но работодателските организации не пожелаха да обявят вчера кои са процедурите, които ги тормозят най-много. 
 Всякакви режими тормозят създаването на устойчиви, високоплатени работни места”, каза Сашо Дончев, 
председател на управителния съвет на Българската стопанска камара. 
Според Орешарски и след ревизията ще бъдат запазени всички лицензи, които са свързани с европейските 
регулации. Но при останалите ще с работи за намаляване на сроковете за предоставяне на услугите, както и за 
понижаването на цената, която плаща бизнесът за тях. 
Всичко, което е над еврозаконите, трябва да се премахне, категоричен е Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Той припомни, че нови режими най-често се създават от общините. 
“Не внесохме конкретни предложения, защото това ще бъде направено от нашите експерти, които ще участват в 
работната група”, каза Огнян Донев, президент на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
 
√ Бизнесът се оплаква от "незаконни" такси и "повсеместна" корупция 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2048887 
И след срещата с премиера бизнесът остава недоволен от "незаконни" такси и "повсеместна" корупция, се разбра от 
представители на работодатели и синдикати - гости в Би Ти Ви. Тези две съсловия обобщиха от какво не е доволен 
бизнеса у нас и какво се очаква от новото правителство. 
Според предприемачите незаконни са безброй такси. 
Корупцията се шири около бюрата на чиновниците. От това зависи бързината за издаване на определен документ 
или печеленето на дадена обществена поръчка. 
Ден след среща с министър-председателя Пламен Орешарски работодатели и синдикати влязоха в т.нар. „приятелски 
диалог". 
Инвестиционният климат в България е затруднен от стотиците такси, като поне около 180 от тях са незаконни, обясни 
по-конкретно Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара (БСК). 
„Ще ви дам пример. Отивате да си изкарате документ за право на строеж. По закон всеки такъв документ с 
регулаторен характер трябва да струва колкото са разходите на общината. За всеки район на София обаче таксата е 
различна, а разходите на общината са едни и същи. Такса "отпадъци" пък е направо противоконституционална - 
зависи от имущество, а не от количество отпадък. Разделното събиране се провали, защото няма икономически 
стимул. В Бяла извозването на контейнер боклук струва 37 лева, а в Несебър е 17-18 лева, просто се надписват 
средства", обясни Данев. 
Според него е важна и скоростта за издаване на документите от съответната институция като трябва да има ясни 
срокове за това. Иначе съществува предпоставка за корупционни практики, които към момента били повсеместни. 
Данев и Васил Велев, от Асоциация на индустриалния капитал, посочиха като най-компрометиран аспект от работата 
на бизнеса с администрацията обществените поръчки. Това се потвърждавало от факта, че 98% от поръчките се 
печелят от 2% от фирмите. „Четири фирми са си увеличили около 5-7 пъти оборотите в строителния сектор, въпреки 
че там е най-голямата криза. Това говори за обръч от фирми и търговия с влияние", каза още председателят на БСК. 
В понеделник премиерът вече обеща стъпки в посока преразглеждане на Закона за обществените поръчки, както и 
комисия от зам.-министри, които да помислят за облекчаване на някои от административните такси пред 
инвеститорите. 
Според синдикалистите Димитър Манолов и Чавдар Христов обаче трябва да се помисли и за доходите на 
гражданите. „Важно е да се повиши покупателната способност. Ако хората нямат пари да купуват продукцията, 
каквито и мерки да се приложат за облекчаване на бизнеса, всичко се обезсмисля", посочи Манолов. 
 
√ Орешарски обеща преразглеждане на разрешителните и таксите за бизнеса 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2047014 
До две седмици ще бъде създадена работна група на равнище зам.-министри, които да започнат конкретна работа за 
намаляване на броя разрешителни, които утежняват бизнес обстановката в страната, заяви пред журналисти 
министър-председателят Пламен Орешарски след среща с национално представителните организации на 
работодателите. 
„През последните 10 години много министри, премиери, правителства са се опитвали и крайният резултат е, че има 
рекорден брой разрешителни, утежняващи условията за бизнес", посочи Орешарски. 
В момента има около 1200 различни разрешителни лицензионни режими или режими, които се доближават до 
лицензионните, които утежняват бизнес средата, каза той. Колко ще останат, той не можа да уточни. В този си вид ще 
останат всички режими, които са по европейски регулации. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2048887
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2047014
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Правителството ще преразгледа административните такси за бизнеса с цел да станат по-леки, съобщи още 
Орешарски. 
„Ще направим пълен преглед по отношение на тези режими, така че тези услуги на администрацията да се оказват за 
много по-кратки срокове. Ще преразгледаме и таксите за бизнеса", подчерта премиерът. Той заяви още, че като цяло 
условията за бизнеса в България трябва да станат по-добри и всички режими да станат по-леки за приложение и за 
изпълнение. 
Правителството ще работи върху нов Закон за обществените поръчки, така че да осигурим по-голяма 
равнопоставеност на всички фирми и да разширим кръга на бизнеса, който има достъп до обществените поръчки, 
каза още премиерът: „Тепърва ще решим - дали да бъде изцяло нов закон, или можем да направим поправки в сега 
действащия закон. В момента много пъти са се правили поправки." 
На срещата работодателските организации са изразили готовност да подпомагат правителството в усилията за 
промяна на Закона за обществени поръчки (ЗОП) или за написването на нов ЗОП. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Орешарски откри 1200 начина как държавата тормози бизнеса 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2048016 
1200 различни регулаторни и лицензионни режима, които оказват влияние върху бизнеса, са успели да открият за 
кратко време съветниците на премиера Пламен Орешарски. 
До момента са идентифицирани 778 режима и още 420 процедури, които не се разглеждат като режими, но 
ограничават бизнес активността, разказа министър-председателят след среща с четирите големи бизнес организации 
- БСК, БТПП, КРИБ и АИКБ. 
"Регулациите никнат като плевели, от 2001 г. непрекъснато се увеличават", коментира след срещата шефът на АИКБ 
Васил Велев. 
Срещата, на която участие взеха и министрите на финансите Петър Чобанов, на икономиката Драгомир Стойнев и на 
труда Хасан Адемов, бе първата от серия консултации на премиера Орешарски за намаляване на държавната и 
общинска регулация върху бизнеса. Според шефа на стопанската камара Сашо Дончев това било своеобразен 
преглед кои свободи на бизнеса да бъдат реституирани. 
До 2 седмици ще бъде сформирана работна група, в която от страна на правителството ще участват зам.-министри, и 
тя ще започне преглед на режимите, които ограничават бизнеса. Предложения за отмяна и облекчаване на 
регулаторни режими пък трябва да има до есента, за да може отмяната им и намаляването на таксите, които плаща 
бизнесът, да бъдат предвидени в бюджета за следващата година. 
Крайната цел е намаляване на броя на административните режими и сваляне на разходите, които бизнесът отделя за 
такси към държавата и общините, обясни Пламен Орешарски. "Това ще позволи като цяло условията за бизнеса в 
България да станат по-добри и всички режими да бъдат по-леки за приложение и изпълнение", подчерта премиерът. 
Целта на работната група е да отпаднат възможно най-много регулации, стана ясно от изявленията на Орешарски и 
представителите на бизнеса. "Засега е ясно само, че всички, които съществуват заради законодателството на ЕС, ще 
останат", каза премиерът. 
"Всички режими са вредни и ненужни и трябва да бъдат премахнати. От тази точка ще започнем работа, а тези, които 
съществуват заради ЕС или администрацията успее да докаже, че са целесъобразни, ще останат", коментира Васил 
Велев. 
Най-тежките, които тормозят бизнеса, обаче са на общините. От тях са се оплакали бизнесмените на премиера и 
министрите. Проблем е и различната практика на всяка община както в определянето на размера на таксите, които 
събира, така и за документите, които иска за изваждането на разрешително. Заради това към работната група ще 
бъде привлечено и Националното сдружение на общините, за да участват и местните власти в дискусията от какви 
такси и разрешителни могат да се откажат. 
Общините обаче не са склонни да преразглеждат по-голямата част от собствените си режими, защото таксите, които 
събират от бизнеса, са един от основните източници на собствени приходи за бюджетите им. 
Бизнесът иска да се прехвърлят по-голяма част от регулаторните режими към браншовите организации. 
Консултациите за създаването на работната група за преразглеждане на режимите ще продължат цяла седмица. 
Веднага след бизнеса вчера при премиера бяха представителите на синдикатите. Предстоят срещи и с 
неправителствени организации и представители на движенията, които участваха в организацията на протестите 
срещу правителството на Бойко Борисов през зимата. 
На интернет страницата на Министерския съвет пък ще бъде публикувана форма, през която своите идеи за отмяна 
на регулаторни режими и такси може да даде всеки гражданин. 
КАКВО ПРЕДЛАГА БИЗНЕСЪТ  
Три от четирите работодателски организации са предали на премиера писмено своите виждания как да се подобрят 
условията за правене на бизнес. Единствено КРИБ не е направила предложения, защото вчера било само началото на 
диалога, каза шефът на организацията Огнян Донев. Ето част от предложенията на другите три организации: 
Българска стопанска камара 
- Всяко предложение за нов нормативен акт да се подлага на оценка на въздействието, а 6 месеца след като е приета 
нормата, да има още една оценка; 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2048016
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- ДКЕВР да определя само енергийната компонента от цената на тока, а всички такси и добавки да са с една и съща 
цена поне за 5 години; 
- Държавата да плаща лихва на фирмите, ако забави плащане към тях повече от 30 дни; 
- Българската банка за развитие да погасява предварително задълженията на държава и общини към бизнеса, 
включително ДДС и акцизи, срещу нисък дисконт; 
- Държавните и общински такси да покриват само разходите на администрацията за дадена услуга; 
- Приходите от такси и глоби да отиват директно в бюджета, за да нямат интерес ведомствата непрекъснато да 
увеличават размера им; 
- Да има лимит на съдебната такса по търговски дела. Съдебните такси да се плащат поетапно - 20% преди начало на 
делото, а остатъкът след края от загубилия; 
- Такса смет да се плаща само според количеството отпадъци; 
- Търговският регистър да се аутсорсне към бизнеса; 
- Държавните контролни органи да спрат да събират такси от бизнеса заради това, че го проверяват; 
- Да се намалят нотариалните такси; 
- Да се махнат условията за кандидатстване за обществена поръчка и да се иска само гаранция за добро изпълнение; 
- Държавни и общински фирми да не могат да се създават в бранш, където има частна конкуренция; 
- Държавата да не се меси в ценообразуването, особено на храни и горива; 
- Премахване на привилегиите на полицаи, военни и служители на Министерството на правосъдието; 
- Реформа на ТЕЛК; 
- Пътна карта за електронно правителство. 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
- Принципът на мълчаливото съгласие да се въведе като норма, а мълчаливият отказ от страна на администрацията 
да се забрани; 
- Възстановяване работата на икономическия и социален съвет; 
-Аутсорсинг на колкото се може повече административни функции и услуги към бизнеса; 
- Създаване на звено в МС за облекчаване на административната тежест и бюрокрацията. 
Българска търговско-промишлена палата 
- Приемане на закон за браншовите организации и тяхното участие в комисиите за обществени поръчки; 
- Класацията на кандидатите за обществена поръчка да се извършва от компютър. 
 
√ Българска стопанска камара: 180 от таксите на бизнеса са незаконни 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2048873 
И след срещата с премиера бизнесът остава недоволен от "незаконни" такси и "повсеместна" корупция, се разбра от 
представители на работодатели и синдикати - гости в Би Ти Ви. Тези две съсловия обобщиха от какво не е доволен 
бизнеса у нас и какво се очаква от новото правителство. 
Според предприемачите незаконни са безброй такси. 
Корупцията се шири около бюрата на чиновниците. От това зависи бързината за издаване на определен документ 
или печеленето на дадена обществена поръчка. 
Ден след среща с министър-председателя Пламен Орешарски работодатели и синдикати влязоха в т.нар. „приятелски 
диалог". 
Инвестиционният климат в България е затруднен от стотиците такси, като поне около 180 от тях са незаконни, обясни 
по-конкретно Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара (БСК). 
„Ще ви дам пример. Отивате да си изкарате документ за право на строеж. По закон всеки такъв документ с 
регулаторен характер трябва да струва колкото са разходите на общината. За всеки район на София обаче таксата е 
различна, а разходите на общината са едни и същи. Такса "отпадъци" пък е направо противоконституционална - 
зависи от имущество, а не от количество отпадък. Разделното събиране се провали, защото няма икономически 
стимул. В Бяла извозването на контейнер боклук струва 37 лева, а в Несебър е 17-18 лева, просто се надписват 
средства", обясни Данев. 
Според него е важна и скоростта за издаване на документите от съответната институция като трябва да има ясни 
срокове за това. Иначе съществува предпоставка за корупционни практики, които към момента били повсеместни. 
Данев и Васил Велев, от Асоциация на индустриалния капитал, посочиха като най-компрометиран аспект от работата 
на бизнеса с администрацията обществените поръчки. Това се потвърждавало от факта, че 98% от поръчките се 
печелят от 2% от фирмите. „Четири фирми са си увеличили около 5-7 пъти оборотите в строителния сектор, въпреки 
че там е най-голямата криза. Това говори за обръч от фирми и търговия с влияние", каза още председателят на БСК. 
В понеделник премиерът вече обеща стъпки в посока преразглеждане на Закона за обществените поръчки, както и 
комисия от зам.-министри, които да помислят за облекчаване на някои от административните такси пред 
инвеститорите. 
Според синдикалистите Димитър Манолов и Чавдар Христов обаче трябва да се помисли и за доходите на 
гражданите. „Важно е да се повиши покупателната способност. Ако хората нямат пари да купуват продукцията, 
каквито и мерки да се приложат за облекчаване на бизнеса, всичко се обезсмисля", посочи Манолов. 

 
Вестник Стандарт 
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√ Намаляват таксите за бизнеса 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-11&article=454097 
Намаляване на държавните такси, преглед и отмяна на ненужни регулаторни режими и промени в закона за 
обществени поръчки. Това са трите бързи стъпки, които премиерът Пламен Орешарски обеща на бизнеса и 
синдикатите след дълга среща с тях вчера.  
Министър-председателят обясни, че специален екип от експерти ще се опита да отсее кои от регулаторните режими 
за стопанска дейност могат да бъдат премахнати и кои - максимално улеснени. "Наред с това ще бъдат 
преразгледани и всички държавни такси с цел те да поевтинеят", обясни премиерът след срещата с четирите 
национални работодателски организации - Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, 
Конфедерацията на индустриалците в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Експертите са преброили 1200 различни регулаторни режима и процедури, заяви премиерът. До две седмици той ще 
създаде работна група с участието на заместник-министри от икономическите министерства и представители на 
работодателските организации и синдикатите, които да направят анализ на законови тежести за правене на бизнес в 
България. "Намаляването на броя на регулаторните режими не ми е самоцел. Не е важна бройката, по-важно е тези, 
които останат, да са по-лесни за прилагане от администрацията и за изпълнение от бизнеса", обясни Орешарски. 
Наред с регулациите той обеща да намали и държавните такси, които плащат фирмите за получаване на различни 
разрешения и услуги. Бизнесът настоява те да покриват единствено разходите по извършването на 
административната дейност, без да бъдат допълнително завишавани и така да се превръщат в "квазиданъци". Такъв 
е случаят с такса битови отпадъци за бизнеса, която сега се определя не на базата на количеството отпадъци, а на 
базата на данъчната оценка на фирмения имот. Друг пример са таксите, събирани от Търговския регистър. 
Регистрацията на холдинг надвишава десетократно тази на ООД при идентична дейност на чиновниците, обясни 
Васил Велев, председател на АИКБ. Фирмите настояват за поставяне на лимити на таксите, които плащат за 
задължителната годишна проверка от държавните контролни органи и частни дружества на асансьори, касови 
апарати, пожарогасители и всякакви други инсталации и инструменти. "Приходите от такси и глоби без изключения 
трябва да постъпват директно в държавния бюджет, а не в съответните ведомства, за да нямат те интерес 
непрекъснато да увеличават размера им", заяви Божидар Данев, председател на БСК. От там настояват да се въведе 
горна граница на съдебната такса по търговските дела, която за малките фирми е много висока. Освен това те искат 
съдебните такси да се плащат поетапно - при завеждане на делото 20%, а остатъкът да е дължим след приключване 
на съдебния спор от загубилата страна. Това би оказало допълнителен натиск върху правосъдната система за 
ускоряване на делата, смята Божидар Данев. 
Всички регулаторни режими да влязат в общ публичен регистър и срещу тях да се аргументира кой закон ги изисква и 
какви са причините те да съществуват, предлагат работодателските организации. Режимите, за които 
администрацията не може да даде смислени аргументи, автоматично да отпаднат, предлага Васил Велев от АИКБ. 
Според него воденето на подобен регистър ще има и превантивна функция при опита на държавната и общинската 
администрация да въвежда нови режими и изисквания, които препятстват извършването на стопанска дейност. 
Позицията на АИКБ е регулаторните режими да се ограничат до тези, изисквани от законодателството на ЕС. 
 
Вестник Капитал 
 
√ Разреждане на регулациите 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/10/2078913_razrejdane_na_regulaciite/ 
Първата крачка на правителството за подобряване на бизнес средата ще е да се намалят лицензионните и 
разрешителните режими за бизнеса. Властта си даде срок до края на лятото. 
Дотогава трябва да реши кои от тях ще се премахнат или облекчат. Следващата крачка през есента ще е да се 
приемат нужните закони и наредби, с които административната тежест за новостартиращи и съществуващи фирми да 
се понижи. Това стана ясно в понеделник, след като премиерът Пламен Орешарски се срещна с работодателски 
организации и синдикатите. 
Той обясни, че екипът му е набелязал 1200 режима, които ще се преразглеждат в следващите два месеца от работна 
група, в която ще влязат представители на бизнеса и заместник-министри на икономиката, финансите и на 
социалната политика. От набелязаните регулации в 788 случая става дума за лицензионни и разрешителни 
процедури, а в другите 420 са обобщени процедури, които задължително трябва да са изпълнени, преди даден вид 
дейност да започне, макар и да не са формално определени като лицензионни и разрешителни. 
"Трудно може да се определи колко от тези режими ще отпаднат. Отсега мога да кажа, че тези, които са въведени 
като хармонизация на законодателството ни с това на Европейския съюз, ще останат. Но със сигурност ще работим за 
ускоряването им и при по-ниски такси", коментира Орешарски. 
Повече държавни поръчки за по-малкия бизнес 
Освен за по-малко регулации бизнесът и синдикатите получиха ангажимент и за поправки в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП). Идеята е да се улесни достъпът на малките и средните предприятия до поръчките на държавни 
ведомства и общини. Според експерти по ЗОП обаче проблемът не е толкова в съществуващата нормативна база, а в 
начина, по който се подготвят тръжните процедури от различните администрации. 
Допълнително с новия закон ще се цели и по-безпристрастна процедура по оценяване на кандидатите и избор на 
победители. Една от идеите е да се кандидатства по електронен път, като офертите се оценяват анонимно. Не е 
сигурно обаче дали обхватът й ще касае всички поръчки. 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-11&article=454097
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Бизнесът - доволен 
Представителите на бизнеса изразиха удовлетворение от желанието на правителството да се допита до тяхното 
мнение. "Хубаво е, че правителството реши да се в слуша в нас. Остава сега да видим воля нещата, които си казахме, 
да се припознаят като ангажименти и да се изпълнят", коментира Огнян Донев, председател на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България. Той допълни, че ако се премахнат утежненията за бизнеса, "ще се 
инвестира, ще се създават допълнителни работни места и ще се подобри положението на българския народ". 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), отбеляза, че в консултациите 
с премиера е била засегната и темата за електронното правителство, както и проектобюджетът за следващата година. 
"Редица режими са съпроводени със съответните такси, което трябва да се промени", отбеляза Велев. 
От Българска стопанска камара пък внесоха девет предложения за подобряване на бизнес средата, които освен 
редуциране на административната тежест предвиждат и коректност при разплащанията от страна на държавата и 
общините, запазване на плоския данък и премахване на облагането върху лихвите от депозити. 
Исканията на синдикатите 
Ръководителите на двете синдикални организации КНСБ и "Подкрепа" също предложиха държавата да се ангажира с 
повече мерки извън подобряването на лицензионните режими и достъпа до обществени поръчки. Президентът на 
"Подкрепа" Пламен Димитров заяви, че основното им искане е държавата да даде повече сигурност за цената на 
електроенергията и яснота за ценообразуването й, така че да може тя да се прогнозира от бизнеса и домакинствата, а 
не да се получават изненадващи сметки на края на всеки месец. Той настоя правителството да гарантира 
независимостта на регулаторните органи и да създаде условия, в които те да работят без политически натиск и 
лобиране от компаниите в секторите, които са под техен надзор. 
Синдикатите поискаха също държавата да възлага обществени поръчки само на фирми, които не укриват 
осигурителни задължения, както и техните подизпълнители. Пламен Димитров повтори и старото си настояване 
държавата да криминализира укриването на осигурителни вноски. Идеята дори за малко да бъде реализирана от 
ГЕРБ. 
На срещите със синдикатите и работодателските организации в понеделник са участвали и финансовият министър 
Петър Чобанов, министрите на икономиката и на труда и социалната политика Драгомир Стойнев и Хасан Адемов. В 
съобщение, разпратено от правителственият пресцентър, се посочва още, че сред ангажиментите на кабинета са 
запазването на данъците, привличането на чуждестранни инвестиции, но без да бъдат неглижирани местните 
предприемачи. 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Бизнесът е за облекчаване на разрешителните режими и премахване на повечето от тях 
http://www.focus-news.net/?id=n1792692 
Ужасяващ е фактът, че има 1200 всякакви разрешителни режими, които тормозят създаването на устойчиви и високо 
работни места. Ако ние не просто направим анализ на тези режими, а премахнем повечето от тях, това ще промени 
държавата и ще промени нейната роля на всеки един от хората. Това заяви пред журналисти Сашо Дончев от 
Българската стопанска камара (БСК) след среща с министър-председателя Пламен Орешарски, предаде репортер на 
Агенция „Фокус”. Дончев отбеляза, че самият факт, че още на първата среща работодателите са били поканени при 
премиера, означава нещо. „С умерен оптимизъм приключихме срещата, тъй като нещата, които искахме да 
постигнем, бяха по-лесни може би преди 20 години. Днес на предприемачите не се вярва толкова”, коментира още 
Дончев. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), отбеляза, че в консултациите 
с премиера, е била засегната и темата за включването на програмите с електронното правителство, както и 
проектобюджетът за следващата година.  
„Редица режими са съпроводени със съответните такси, което трябва да се промени”, отбеляза Велев и посочи, че 
АИКБ са доволни от постигнатото на днешната среща.  
„Доволни сме и от намерение да се рестартира Съветът за икономически растеж, тъй като това е добро място за 
диалог между държавата и бизнеса”, посочи още Васил Велев.  
Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалистите в България (КРИБ), заяви – „ще 
видим дали тази воля, която беше демонстрирана от страна на правителството, ще бъде факт”.  
„Ако се премахнат утежненията за бизнеса, ще се инвестира, ще се създават допълнителни работни места и ще се 
подобри положението на българския народ”, коментира още Донев. 
 
Информационна агенция БГНЕС 
 
√ Орешарски: Рекорден брой разрешителни утежняват условията за бизнес 
http://video.bgnes.com/view/41692 
Според Пламен Орешарски е трудно в момента да се каже колко и кои режими ще останат. "Допускам, че всички 
режими, които са по европейски регулации ще останат в приблизително този си вид, в който съществуват и с който 
сме хармонизирали нашето законодателство към европейски стандарти и директиви, но ще направим пълен преглед 
по отношение на тези режими, така че същите да се оказват в много по – кратки срокове", обясни министър-
председателят. 

http://www.focus-news.net/?id=n1792692
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Той посочи, че ще се преразгледат и таксите, така че да станат по-евтини. "Като цяло условията за бизнеса да станат 
по-добри, а бройката не е самоцел, по – скоро всички режими трябва да станат значително по-леки за приложение и 
за изпълнение от страна на бизнеса", заяви Орешарски. 
Председателят на УС на БСК Сашо Дончев каза, че фактът, че още на първата седмица от работата на МС са поканени 
на тази среща би трябвало да бъде отбелязан. 
Посочвайки общото разбиране, че в България има два основни проблема и те са свързани помежду си – усещането за 
липса на справедливост и бедността, те са търсили само в една посока какви са причините за нея. Той посочи, че са 
приключили срещата с умерен оптимизъм, тъй като нещата, които искат да постигнат може би са били много по-
лесно постижими преди 20 години, когато всички искахме промяната. Дончев посочи, че днес като че ли по – малко 
вярваме на предприемачите. За него е ужасяващо, че 1200 всякакви режими тормозят създаването на устойчиви, 
високоплатени работни места. "Ако ние действително в следващите седмици реализираме намерението си не просто 
за пореден път да направим анализ на всички тия режими, а да премахнем повечето от тях, защото това ще промени 
държавата и нейната роля", посочи той. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че са обнадеждени от 
срещата, защото работната група, която ще се създаде е на достатъчно високо равнище. Той посочи, че в хода на 
съставяне на бюджета за следващата година може да се направи решителната крачка. Така основно работата трябва 
да се свърши до началото на есента, за да може следващата година да се поздравят с една много по-добра бизнес 
среда. Те са удовлетворени и от постигнатото съгласие да се рестартира работата на Съвета за икономически растеж. 
Огнян Донев - председател на КРИБ заяви, че в България бизнес се прави трудно и причините за това са субективни и 
обективни. Така на срещата с премиера те са се споразумели да се борят заедно обективните. "Ако се създадат 
възможности българския бизнес да работи нормално в една нормална икономическа среда, то ще се инвестира, ще 
се създават допълнителни работни места и смятам, че ще се повиши благосъстоянието на нашия народ", посочи той.  
 
mediapool.bg 
 
√ Започва ревизия на всичките 1200 административни режими за бизнеса 
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-1200-
%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD
%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news207416.html 
Правителството ще преразгледа административните такси за бизнеса, за да ги намали и да облекчи работата на 
предприемачите с чиновническия апарат. Това съобщи премиерът Пламен Орешарски след среща с национално 
представените организации на работодателите в понеделник. В срещата взеха участие и министрите на финансите, 
на икономика и на социалните въпроси Петър Чобанов, Драгомир Стойнев и Хасан Адемов. 
Срещата бе първата от серията разговори на премиера с работодателите, синдикатите и неправителствените 
организации по важните въпроси на държавното управление. След работодателите членовете на правителството 
приеха и представителите на основните синдикални организации. 
"До две седмици ще бъде създадена работна група на равнище зам.-министри, която да започне конкретна работа за 
намаляване на броя разрешителните, утежняващи бизнес обстановката в страната", каза още премиерът. А след 
срещата със синдикатите добави, че КНСБ и КТ "Подкрепа" са се съгласили да участват в работната група. 
"В последните 10 години много министри, премиери, правителства са се опитвали да облекчават условията за бизнес, 
и крайният резултат е, че има рекорден брой разрешителни, утежняващи условията за бизнес”, посочи Орешарски и 
допълни, че в момента в страната действат около 1200 различни разрешителни и лицензионни режими или режими, 
които се доближават до лицензионните. Това е тежест за бизнеса, каза той. 
Орешарски направи уговорката, че не знае колко режима ще останат след ревизията, но най-вероятно всички 
режими, които са по европейски регулации, ще останат в този си вид. 
Сегашният премиер е поредният в последните четири правителства, който обещава намаляване на регулацията за 
бизнеса и облекчаване на условията за прохождането и развитието му. В резултат административните условности за 
стартиране и работа на предприемачите не само не се облекчават, но в някои сектори се утежняват. 
Отново обещание за отваряне на обществените поръчки към повече фирми 
Правителството ще работи и върху нов Закон за обществените поръчки (ЗОП), така че да осигурим по-голяма 
равнопоставеност на всички фирми и да разширим кръга на бизнеса, който има достъп до обществените поръчки, 
каза още Орешарски. 
"Тепърва ще решим - дали да бъде изцяло нов закон, или можем да направим поправки в сега действащия закон. В 
момента много пъти са се правили поправки”, отбеляза той. 
Премиерът обясни, че работодателските организации са изразили готовност да подпомагат правителството в 
усилията за промяна на ЗОП или за написването на нов. 
Практиката в държавните поръчки показва, че там е отворено огромно място за корупция и неравнопоставеност на 
фирмите. Според изследване на Центъра за превенция и борба с корупцията и организираната престъп ност във 
властта, известен като БОРКОР, изключително тесен кръг фирми се допускат до големите обществени поръчки. Или в 
98% от поръчките участват около 2% от фирмите. Самите фирми също се договарят помежду си за разпределение коя 

http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-1200-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news207416.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-1200-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news207416.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-1200-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news207416.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-1200-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news207416.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-1200-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news207416.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-1200-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news207416.html
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в кои търгове да участват и какви да са минималните цени, които да бъдат зададени. 
"Ужасяващ е фактът, че има 1200 всякакви разрешителни режими, които тормозят създаването на устойчиви и високо 
работни места. Ако ние не просто направим анализ на тези режими, а премахнем повечето от тях, това ще промени 
държавата и ще промени нейната роля за всеки един от хората", коментира след срещата председателят на БСК Сашо 
Дончев. 
Той отбеляза, че самият факт, че още на първата среща работодателите са били поканени при премиера, означава 
нещо. "С умерен оптимизъм приключихме срещата, тъй като нещата, които искахме да постигнем, бяха по-лесни, 
може би, преди 20 години. Днес на предприемачите не се вярва толкова”, коментира още Дончев. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), отбеляза, че на 
консултациите с премиера е била засегната и темата за включването на програмите с електронното правителство, 
както и за проектобюджета за следващата година. 
"Редица режими са съпроводени със съответните такси, което трябва да се промени”, отбеляза Велев и посочи, че 
АИКБ са доволни от постигнатото на днешната среща. 
"Доволни сме и от намерение да се рестартира Съветът за икономически растеж, тъй като това е добро място за 
диалог между държавата и бизнеса”, посочи още Васил Велев. 
Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалистите в България (КРИБ), заяви, че 
предстои да се види "дали тази воля, която беше демонстрирана от страна на правителството, ще бъде факт”. 
"Ако се премахнат утежненията за бизнеса, ще се инвестира, ще се създават допълнителни работни места и ще се 
подобри положението на българския народ”, коментира още Донев. 
Какво предлага бизнесът? 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предложиха 8 мерки за подобряване на бизнес 
средата. Първата мярка е намаляване на административната тежест чрез преглед и намаляване на броя на 
лицензионните, разрешителните и регистрационните режими. Бизнесът предлага вписване на всички регулаторни 
режими в общ публичен регистър, който да бъде достъпен за всички. 
Втора мярка е изготвяне на предварителна оценка на въздействието на нормативните актове, третата - принципът на 
мълчаливото съгласие да се въведе в нормативната уредба като правило за всички случаи, в които изрично не е 
записано друго. 
Друга мярка е задължително предварително обсъждане от Националния съвет за тристранно сътрудничество на 
проекти, уреждащи въпроси от компетентността на НСТС, както и задължително предварително обсъждане от 
Икономическия и социален съвет на проекти, уреждащи въпроси от компетентността на съвета. 
Бизнесът иска и аутсорсинг на функции от администрацията към бизнеса, както и създаване на специализирана 
администрация към Министерския съвет, чиято основна задача да е идентифициране и предлагане на решения за 
облекчаване на административната тежест и бюрокрацията. 
От Българската стопанска камара (БСК) също са изпратили пакет от мерки за облекчаване на бизнеса. Предложенията 
са разпределени в девет ключови направления, сред които предвидимост на нормативната уредба и оперативната 
среда, коректност при разплащанията от страна на държавата и общините, пълен преглед на регулаторните режими, 
промяна в системата на административните такси, радикална промяна в системата за възлагане на обществени 
поръчки, ненамеса на държавата в пазарни отношения, запазване на данъците и осигуровките, въвеждане на 
електронно управление, провеждане на политика срещу изнасяне на добавена стойност от страната. 
Синдикатите ще искат в ЗОП да се запише изрична трудова защита 
Синдикатите ще настояваме при промените в Закона за обществените поръчки да има ясна клауза, според която 
спечелилият обществена поръчка да гарантира прилагането на минимални и осигурителни трудови стандарти в 
дадения сектор и дадения бранш, каза след края на срещата на синдикатите с икономическия екип на 
правителството президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Той посочи, че ще настояват още за колективно договаряне и ползи за работниците, изплащане на заработените 
трудови възнаграждения и постигане на криминализирането на неплащането на осигурителните вноски на 
служителите на фирмите. 
Ще продължим да настояваме за създаването на специализирани трудови съдилища, коментира от своя страна зам.-
председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Сред исканията са и създаването на надзорни органи в 
комисиите, които защитават обществения интерес, като ДКЕВР, КЗП, КЗК и др. 

 
investor.bg 
 
√ Орешарски: 1200 регулаторни режима спъват бизнеса у нас 
http://www.investor.bg/na-fokus/441/a/oresharski-1200-regulatorni-rejima-spyvat-biznesa-u-nas,152447/ 
До две седмици ще бъде създадена работна група на ниво заместник-министри с участието на представители на 
работодателските организации, която да започне действия за намаляване на броя и облекчаване на условията на 
съществуващите законови тежести върху бизнеса у нас. Това стана ясно след срещата на премиера Пламен 
Орешарски и министри от кабинета за облекчаване на административната тежест върху фирмите. 
Лицензионните режими никнат като плевели, обобщи бизнесът след срещата. 
Премиерът отчете, че има 1200 различни режима или процедури, които се доближават до режими. „Сигурно в 
последните десетина години министри, премиери, правителства, са се опитвали да облекчават административната 

http://www.investor.bg/na-fokus/441/a/oresharski-1200-regulatorni-rejima-spyvat-biznesa-u-nas,152447/
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тежест върху бизнеса и крайният резултат е, че днес тя вероятно се състои от рекорден брой разрешителни и 
утежняващи условията за бизнес режими“, посочи премиерът. 
Орешарски уточни, че всички режими по европейски регулации, ще останат в приблизително същия вид. Ще бъде 
направен пълен преглед на режимите с цел облекчаването им. Ще преразгледаме и таксите, така че да станат по-
евтини, заяви премиерът, според когото всички режими трябва да станат „много по-леки за приложение и 
изпълнение“. Колко от тях ще отпаднат, не е самоцел, стана ясно след срещата. 
В Закона за обществени поръчки ще има промени или ще бъде предложен изцяло нов закон. Равнопоставеност и 
разширяване на кръга от бизнеса, който има достъп до обществените поръчки, обеща още Орешарски. 
Работодателите отчетоха „начало на диалог“ и не конкретизираха предложения кой от режимите да отпадне. „Не кой 
режим да отпадне, а кой да остане. Всички режими се обявяват за вредни, и този, който го администрира, трябва да 
докаже необходимостта и полезността от този режим“, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал. Според него всичко извън европейското законодателство - лицензионни, разрешителни, 
регистрационни режими, трябва да се гледа под лупа. 
Велев посочи, че режимите, поникнали като плевели, били „почистени“ в периода 1997-2001 година и около една 
трета отпаднали. От тогава обаче се работело на парче. 
Постоянно се въвеждат режими, които са незаконосъобразно администрирани, най-често на общинско равнище, каза 
още той. Затова се постигнало съгласие, всеки, който администрира режим, да го вкара и в регистър. Според Велев 
„решителната крачка“ трябва да бъде направена още в летните месеци, за да може следващата година да се 
поздравим с много по-добра бизнес среда. Работодателите смятат и че трябва да се възобнови дейността на Съвета 
за икономически растеж. 
Сашо Дончев от Българската стопанска камара заяви, че срещата е приключила с умерен оптимизъм, защото тези 
промени били постижими преди 20 години. „Днес когато може би едва ли не вече се очаква държавата да почне да 
пише и музика, и романи, по-малко вярваме на предприемачите. Всякакви режими тормозят създаването на 
устойчиви, високоплатени работни места“, категоричен е той. 
Бизнес в България се прави трудно поради субективни и обективни причини, коментира Огнян Донев 
от Конфедерацията на работодателите (КРИБ). Според него, ако се създадат възможности бизнесът да работи 
„нормално в нормална икономическа среда“, ще се инвестира, ще се създават работни места и ще се подобри 
благосъстоянието на хората. 
 
dariknews.bg 
 
√ Орешарски прави преглед на административните режими и такси за бизнеса 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1098686 
Работодателите получиха обещание за намаляване на лицензионните режими в страната, а премиерът Пламен 
Орешарски нареди създаването на работна група. Това стана след близо час и половина консултации за подобряване 
на бизнес средата у нас. 
Орешарски допълни, че ще бъде направен преглед на всички над 1200 режима, за да може броят им да бъде 
намален, както и таксите за определи услуги. 
„От всички 1200 трудно в момента можем да кажем колко точно ще останат", каза Орешарски. Той допусна, че 
всички режими, които са по европейски регулации, ще останат в приблизително този си вид, в който съществуват и с 
който е хармонизирано нашето законодателство към европейските стандарти и директиви. 
Премиерът обаче обеща пълен преглед на режимите и преразглеждане на таксите, така че те да станат и по-евтини. 
„Като цяло условията за бизнес да станат по-добри. Бройката не е сомоцел. Тоест ние не си поставяме сега цел да 
има Х или Y, а по-скоро всички режими трябва да станат значително по-леки за приложение и изпълнение", каза 
министър-председателят. Ще се работи и за промяна или написването на нов закон за обществените поръчки. 
След срещата работодателските организации признаха, че конкретни предложения не са обсъждани. Те не можаха 
да дадат дори и един пример за режим, който трябва да отпадне. 
След срещата с работодателите, премиерът Орешарски и министрите с икономически ресори започнаха среща със 
синдикалните организации. 
  
dnes.bg 
 
√ Бизнесът при Орешарски: Тровят ни 1200 лицензии! 
http://www.dnes.bg/politika/2013/06/10/biznesyt-pri-oresharski-troviat-ni-1200-licenzii.190410,c42 
Лицензионните режими никнат като плевели, обобщи бизнесът след среща с премиера Пламен Орешарски и 
министри от кабинета, на която обсъдиха облекчаването на административната тежест върху фирмите. След нея 
премиерът отчете, че има 1200 различни лицензии или процедури, които се доближават до режими. "Сигурно в 
последните десетина години министри, премиери, правителства, са се опитвали да облекчават административната 
тежест върху бизнеса и крайният резултат е, че днес тя вероятно се състои от рекорден брой разрешителни и 
утежняващи условията за бизнес режими", посочи премиерът. До две седмици ще бъде създадена работна трупа на 
ниво заместник-министри с участието на представители на работодателските организации, която да започне 
действия за намаляване на броя и облекчаване на условията на съществуващите законови тежести върху бизнеса у 
нас, обеща Орешарски. Колко от тях ще отпаднат не е самоцел, стана ясно още на срещата. Премиерът уточни, че 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1098686
http://www.dnes.bg/politika/2013/06/10/biznesyt-pri-oresharski-troviat-ni-1200-licenzii.190410,c42
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всички режими по европейски регулации ще останат в приблизително същия вид. Ще бъде направен обаче пълен 
преглед на режимите с цел облекчаването им. "Ще преразгледаме и таксите, така че да станат по-евтини", заяви 
премиерът, според когото всички режими трябва да станат "много по-леки за приложение и изпълнение". В Закона 
за обществени поръчки ще има промени или ще бъде предложен изцяло нов закон, каза той. Равнопоставеност и 
разширяване на кръга от бизнеса, който има достъп до обществените поръчки, обеща още Пламен Орешарски. 
Работодателите пък отчетоха "начало на диалог" и не конкретизираха предложения кой от режимите да отпадне. "Не 
кой режим да отпадне, а кой да остане. Всички режими се обявяват за вредни, и този, който го администрира, трябва 
да докаже необходимостта и полезността от този режим", заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал. Според него всичко извън европейското законодателство - лицензионни, разрешителни, 
регистрационни режими, трябва да се гледа под лупа. Велев заяви, че режимите, поникнали като плевели, били 
"почистени" в периода 1997-2001 година и около една трета отпаднали. Оттогава обаче се работело на парче. По 
думите му постоянно се въвеждат режими, които са незаконосъобразно администрирани, най-често на общинско 
равнище. Затова днес се постигнало съгласие, всеки, който администрира режим, да го вкара и в регистър. Според 
Велев "решителната крачка" трябва да бъде направена още в летните месеци, за да може следващата година да се 
поздравим с много по-добра бизнес среда. Работодателите смятат и че трябва да се възобнови дейността на Съвета 
за икономически растеж. Сашо Дончев от Българската стопанска камара заяви, че срещата е приключила с умерен 
оптимизъм, защото тези промени били постижими преди 20 години. "Днес, когато може би едва ли не вече се очаква 
държавата да почне да пише и музика, и романи, по-малко вярваме на предприемачите. Всякакви режими тормозят 
създаването на устойчиви, високоплатени работни места", категоричен е той. Бизнес в България се прави трудно 
поради субективни и обективни причини, коментира и Огнян Донев от КРИБ. Според него, ако се създадат 
възможности бизнесът да работи "нормално в нормална икономическа среда", ще се инвестира, ще се създават 
работни места и ще се подобри благосъстоянието на хората. 
 
dnevnik.bg 
√ Общо 1200 регулаторни режима ограничават бизнеса, започва преразглеждането им 
http://www.dnevnik.bg/video/2013/06/10/2078903_obshto_1200_regulatorni_rejima_ogranichavat_biznesa/ 
Намаляването на разрешителните и лицензионните режими за бизнеса, както и промените в законодателството за 
обществените поръчки бяха двете теми на срещата между премиера Пламен Орешарски и председателите на 
четирите национално представителни работодателски организации -Асоциацията на индустриалния капитал, 
Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
В срещата участваха и министрите на финансите Петър Чобанов,  на труда и социалната политика Хасан Адемов и на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. 
Орешарски съобщи, че до две седмици ще бъде сформирана работна група на ниво зам.-минстри и представители на 
бизнес съюзите, която ще работи за намаляването на всички около 1200 разрешителни и лицензионни режима за 
бизнеса. От всички тях 778 са процедури на централно ниво, а 420 са или доближаващи се до тях регулации, или 
общински режими. Премиерът каза, че няма да могат да бъдат премахвани европейски изисквания, но в тези случаи 
 администрацията ще трябва да ускори обработката на документите.   
"През последните 10 години много премиери, министри и кабинети са искали да намалят тежестта за бизнеса, в 
резултат днес има рекорден брой режими", посочи Орешарски. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев настоя по-бързо да заработи електронното 
правителство,  а решението кои такси, лицензи и разрешителни ще отпаднат, да бъде готово до есента. Така 
промените ще могат да бъдат заложени в проектобюджета за 2014 г.  
Работната група ще обсъди и дали Законът за обществените поръчки да бъде променен или направо да се приеме 
нов. "Загатвам, че може би ще работим по нов," каза премиерът.  Целта е да се разшири кръгът от фирми, които да 
имат реален достъп до публичния ресурс.  
 
Мениджър.News 
 
√ Орешарски обеща на бизнеса намаляване на такси и лицензи 
http://www.manager.bg/news/oresharski-obeshta-na-biznesa-namalyavane-na-taksi-i-
litsenzi?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+manager%2Fdnes+(%D0%9C%D0%95%D0
%9D%D0%98%D0%94%D0%96%D0%AA%D0%A0+NEWS+-+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81) 
Намаляване на административно-бюрократичната тежест върху бизнеса както по отношение на лицензиозните 
режими, така и по отношение на различните такси е обещал премиерът Пламен Орешарски на срещата си днес с 
национално-представителните организации на работодателите. Това е първата от серия подобни разговори, 
анонсирани от правителствената пресслужба, които ще продължат през цялата седмица. Освен с работодателите, 
премиерът възнамерява да се срещне със синдикатите, представители на неправителствени организации и 
протестиращи, за да се набележят общи мерки за подобряване на бизнес средата и климата у нас. 
Към момента в България действат около 1200 разрешителни лицензионни режими или подобни на тях, които 
утежняват бизнес средата, коментира самият Орешарски след първата от поредицата срещи днес с работодателските 
организации. 

http://www.dnevnik.bg/video/2013/06/10/2078903_obshto_1200_regulatorni_rejima_ogranichavat_biznesa/
http://www.manager.bg/news/oresharski-obeshta-na-biznesa-namalyavane-na-taksi-i-litsenzi?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+manager%2Fdnes+(%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%94%D0%96%D0%AA%D0%A0+NEWS+-+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81)
http://www.manager.bg/news/oresharski-obeshta-na-biznesa-namalyavane-na-taksi-i-litsenzi?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+manager%2Fdnes+(%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%94%D0%96%D0%AA%D0%A0+NEWS+-+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81)
http://www.manager.bg/news/oresharski-obeshta-na-biznesa-namalyavane-na-taksi-i-litsenzi?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+manager%2Fdnes+(%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%94%D0%96%D0%AA%D0%A0+NEWS+-+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81)
http://www.manager.bg/news/oresharski-zapochva-konsultatsii-za-podobryavane-na-biznes-klimata
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„В последните 10 години много министри, премиери и правителства са се опитвали, и крайният резултат е, че има 
рекорден брой разрешителни, утежняващи условията за бизнес. От всички тях, в същия вид ще останат само тези, 
които са по европейски регулации. Ще направим пълен преглед, така че съответните услуги от администрацията да се 
оказват за много по-кратки срокове. Ще преразгледаме и таксите”, подчерта Орешарски и изрази увереност, че с тези 
мерки условията за бизнеса в България ще станат по-добри. 
До две седмици ще бъде създадена работна група от зам.-министри, които да обмислят варианти за намаляване на 
изискваните документи за стартиране и развитие на предприемачество, добави Орешарски. 
Кабинетът ще разработи и нов Закон за обществените поръчки, който, по думите на премиера ще осигури по-голяма 
равнопоставеност на всички фирми и ще разшири достъпа до тези поръчки. 
От своя страна работодателски организации също предложиха пакет от мерки за подобряване на бизнес средата и за 
икономически растеж.  Предложенията обхващат девет ключови направления: предвидимост на нормативната 
уредба и оперативната среда; коректност при разплащанията от страна на държавата и общините; пълен преглед на 
регулаторните режими; промяна в системата на административните такси; радикална промяна в системата за 
възлагане на обществени поръчки; ненамеса на държавата в пазарни отношения; данъци и осигуровки; въвеждане 
на електронно управление; политика срещу изнасяне на добавена стойност от страната. 
 За приходите от такси и глоби бизнесът предлага те да постъпват директно в Държавния бюджет, а не в съответните 
ведомства, за да нямат те интерес непрекъснато да увеличават размера им. 
По отношение на обществените поръчки бизнес организациите настояват да се елиминират възможностите за 
възлагане на свързани с възложителя лица. Настоява се при участие в конкурс по ЗОП с големи обеми кандидатите да 
декларират предварително и дейностите, предвидени да бъдат възлагани на подизпълнители. 
 По обща оценка работодателските организации са обнадеждени от днешната среща. Работата по набелязаните 
мерки трябва да се свърши до есента, в синхрон с приемането на новия бюджет, за да се поздравим догодина с една 
много по-добра бизнес среда, коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България.  Ако се създадат възможности българският бизнес да работи в една нормална икономическа среда, то ще 
се инвестира, ще се създават допълнителни работни места, а това ще доведе и до повишаване на благосъстоянието 
на хората, посочи от своя страна и председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България Огнян Донев. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Труд 

 
√ КНСБ: Гражданската квота да бъде в надзора на регулаторите 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2048810 
Гражданската квота да бъде в надзора на регулаторите, каза Пламен Димитров Гражданите трябва да имат право да 
налагат вето върху ключови решения, които се взимат от всички контролни и регулаторни органи в България. Това 
заяви пред Нова телевизия президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според организацията гражданската квота трябва да бъде не в състава на регулаторите, а да отговаря за техния 
надзор. 
Сред предложенията, които от КНСБ са представили пред премиера Пламен Орешарски, е и това за промени в 
догорите, сключвани с подизпълнители на обществени поръчки. 
„В момента те нямат задължението да изпълняват ангажиментите, поети от изпълнителя", обясни Димитров. 
За да има подем в икономиката, задължително било и кредитите за малкия бизнес да поевтинеят, както и да има 
гаранции за изплащане на заплатите на работниците. 
„Някои от регулаторните режими, прилагани сега, пречат на бизнеса", коментира от своя страна заместник-
председателят на Българската стопанска камара Камен Колев. 
Той каза още, че са нужни спешни промени в Закона за обществените поръчки, тъй като в момента е стеснен кръгът 
на онези фирми, които могат да се включат в определени процедури. 
„Наблюдава се и игнориране на малкия бизнес чрез ненужно тежки условия", заяви още Колев. 
Предлагаме Банката за развитие да сключи договор с Български пощи и малкия и среден бизнес да има възможност 
от нейните клонове да стигне до финансиране по европейски програми и то сравнително по-евтино, каза още 
Димитров. Така не само ще се даде глътка въздух на намиращите се в трудно положение държавни пощи, но ще 
може да се използва максимално добре и голямата клонова база на компанията за улеснение на бизнеса, смята 
синдикалистът. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ КНСБ: Кредитите за малкия бизнес трябва да поевтинеят 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2048787 
Гражданската квота да бъде в надзора на регулаторите, каза Пламен Димитров Гражданите трябва да имат право да 
налагат вето върху ключови решения, които се взимат от всички контролни и регулаторни органи в България. Това 
заяви пред Нова телевизия президентът на КНСБ Пламен Димитров. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2048810
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2048787
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Според организацията гражданската квота трябва да бъде не в състава на регулаторите, а да отговаря за техния 
надзор. 
Сред предложенията, които от КНСБ са представили пред премиера Пламен Орешарски, е и това за промени в 
догорите, сключвани с подизпълнители на обществени поръчки. 
„В момента те нямат задължението да изпълняват ангажиментите, поети от изпълнителя", обясни Димитров. 
За да има подем в икономиката, задължително било и кредитите за малкия бизнес да поевтинеят, както и да има 
гаранции за изплащане на заплатите на работниците. 
„Някои от регулаторните режими, прилагани сега, пречат на бизнеса", коментира от своя страна заместник-
председателят на Българската стопанска камара Камен Колев. 
Той каза още, че са нужни спешни промени в Закона за обществените поръчки, тъй като в момента е стеснен кръгът 
на онези фирми, които могат да се включат в определени процедури. 
„Наблюдава се и игнориране на малкия бизнес чрез ненужно тежки условия", заяви още Колев. 
Предлагаме Банката за развитие да сключи договор с Български пощи и малкия и среден бизнес да има възможност 
от нейните клонове да стигне до финансиране по европейски програми и то сравнително по-евтино, каза още 
Димитров. Така не само ще се даде глътка въздух на намиращите се в трудно положение държавни пощи, но ще 
може да се използва максимално добре и голямата клонова база на компанията за улеснение на бизнеса, смята 
синдикалистът. 
 
√ Бизнесът с 9 основни предложения при Орешарски 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2046799 
Премиерът Пламен Орешарски прие национално представителните организации на работодателите. 
Срещата поставя начало на консултациите при премиера за разработването и приемането на мерки, които да 
доведат до подобряване на бизнес климата в България. По-късно днес той ще разговаря и с национално 
представените синдикати. 
За първата среща председателят на УС на БСК Сашо Дончев и изпълнителният председател на камарата Божидар 
Данев внесоха пакет с конкретни предложения. Те са разпределени в девет ключови направления, които според БСК 
следва да бъдат приоритетно и с ускорени темпове реформирани с цел подобряване на икономическия климат в 
страната. 
Деветте направления са следните: 
1. Предвидимост на нормативната уредба и оперативната среда, 
2. Коректност при разплащанията от страна на държавата и общините, 
3. Пълен преглед на регулаторните режими, 
4. Промяна в системата на административните такси, 
5. Радикална промяна в системата за възлагане на обществени поръчки, 
6. Ненамеса на държавата в пазарни отношения, 
7. Данъци и осигуровки, 
8. Въвеждане на електронно управление, 
9. Политика срещу изнасяне на добавена стойност от страната. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Променят закон заради тристранката 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-11&article=454098 
Депутати от БСП и ДПС са подготвили законовата промяна, която ще върне работодателските организации в 
тристранката. Става дума за текстове в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и 
обществени длъжности, с които работодателите и синдикатите в тристранката се задължиха да си декларират 
имотното състояние. Изискването беше въведено в последния ден от работата на 41-то народно събрание по 
предложение на Яне Янев. В знак на протест представителите на бизнеса излязоха от тристранката. Техният аргумент 
е, че осветляване на имотното състояние може да се иска само от длъжностни лица, които харчат държавни пари, но 
не и от членовете на съвета за тристранно сътрудничество. Новите управляващи ще променят закона в следващите 
месеци. 
 
√ Малките фирми искат достъп до поръчките 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-11&article=454100 
Да се узакони ролята на подизпълнителите в обществените поръчки. Това поиска бизнесът на срещата с премиера 
Пламен Орешарски, съобщи председателят на Камарата на строителите Светослав Глосов. В момента участниците в 
търговете не вписват подизпълнителите си в договорите за изграждане на магистрали, ремонт на училища и други 
дейности, възложени от държавата. За да се случи това според правилата, малките трябва да изпълняват всички 
условия на обществената поръчка, на които отговарят и големите. Изискванията за оборот и опит обаче са непосилни 
за тях. Затова и големите компании подписват контрактите без подизпълнители, а впоследствие ги наемат като 
доставчици на услуги или труд. Така обаче интересите на малките остават незащитени при евентуални проблеми с 
плащанията от страна на основния изпълнител. Институциите, които са възложители, пък не могат да се намесят, 
защото не са страна по договорите между компаниите. Подобен бе случаят при изграждането на магистрала 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2046799
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-11&article=454098
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-11&article=454100
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"Тракия", след като изпълнителят на последната отсечка от аутобана бе забавил плащанията към подизпълнителите. 
Работейки по този начин, малките и средни компании не могат да докажат и опита си, който да им послужи за 
вписване в задължителния за строителите регистър, обясни Глосов.  
Работодателските организации настояват да се прекрати практиката в заданията да се посочват такива критерии към 
изпълнителите, които ясно посочват, че поръчката е направена за определена фирма. Бизнесът настоява още при 
участие в скъпи обществени поръчки кандидатите да декларират предварително и обемите от дейности, които ще 
възложат на подизпълнители. Само така ще стане ясно кои кандидати имат капацитет сами да свършат по-голямата 
част от работата и кои разчитат само на подизпълнители, обясниха от БСК. 
Синдикатите пък настояват изискването към фирмите да нямат нарушения на данъчното, осигурителното и трудовото 
законодателство да важи и за подизпълнителите. Много често големи и изрядни компании превъзлагат дейности на 
други фирми, които не плащат заплати и осигуровки на работниците си, каза Пламен Димитров, президент на КНСБ. 
Кандидатстването в обществените поръчки да става през Интернет и дори класацията да се извършва от компютър, 
предлагат от БТПП. 
Представителите на бизнеса са получили уверение от Орешарски, че ще бъдат направени промени в ЗОП, които да 
решат проблема. Фирмите обаче настояват за изцяло нов закон заради непрестанните поправки към съществуващия, 
които допълнително объркват бизнеса.  
 
√ Износът скочи с 21% 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-11&article=454063 
Износът на страната скочи с 21,6% през април спрямо същия месец на миналата година, обявиха от Националния 
статистически институт. Износът за страните от ЕС нараства с 13%, а експортът за държавите извън общността скача с 
над 35%. Така се продължава тенденцията от последните месеци за сериозен ръст на износа, който отново започва 
да играе роля за възстановяването на икономиката. По-сериозен продължава да бъде ръстът на износа за страните 
извън ЕС, тъй като българските фирми се стремят да навлизат по-сериозно на нови чужди пазари. Общо за периода 
януари-април от България са изнесени стоки и услуги на стойност 14,1 млрд. лв., което е ръст с 15,2% спрямо същия 
период на миналата година. В същото време вносът през април нараства само с 1,5% спрямо същия месец на 
миналата година. А за първите четири месеца на 2013 г. вносът е на стойност 16 млрд. лв., което е увеличение само с 
2,5%. Това показва, че потреблението в страната и инвестициите се задържат през първите месеци от годината. В 
резултат дупката във външната търговия рязко намалява. Дефицитът във външната търговия от януари до април е 
само 1,965 млрд. лв. при дупка от 3,429 млрд. лв. за същия период на миналата година. 
 
Вестник Капитал 
 
√ Бизнесът гледа все повече към страни извън ЕС 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/06/10/2079080_biznesut_gleda_vse_poveche_kum_strani_izvun_es/ 
Българският износ отново връща високия си темп на растеж - през януари - април общо той е нараснал с 15.2% 
спрямо същия период на 2012 г. Обемът му е 14.1 млрд. лв., като от тях 3.9 млрд. лв. са реализирани само през 
април, което е увеличение от 21.6% на годишна база, показват предварителните данни на Националния осигурителен 
институт (НСИ) за външната търговия на страната. Подобен темп на растеж имаше през януари, след което се забави 
леко. 
Износът само за ЕС през март (данните спрямо този за трети страни е с месец по-назад) също се увеличава, макар и с 
намаляващи темпове, а общо за тримесечието е нагоре с 13.1% спрямо същия период на предходната година. 
С по-голям темп се увеличават изнесените от България стоки за трети страни за периода януари - април - с 18.3% на 
годишна база, а само за април увеличението е 35.1% на годишна база. Значителното нарастване на експорта 
донякъде може да бъде обяснено с по-ниската база година по-рано, когато транспортът беше блокиран заради 
лошото време. 
Преориентиране към нови пазари 
Според Калоян Стайков от Института за пазарна икономика от данните на НСИ прави впечатление, че бизнесът се 
преориентира сравнително успешно към износ към страни извън ЕС, опитвайки се да избегне региона, който 
продължава да страда от рецесията. 
Значението на турския пазар за българските износители продължава да се увеличава, като общо за периода януари - 
април в Турция е реализирана българска продукция за 1.33 млрд. лв., което е 27% повече в сравнение със същия 
период на миналата година. Но според Стайков има вероятност данните за следващия месец да отразят и протестите 
там. 
Износът към Турция, Гибралтар, Русия, Китай, Сърбия и САЩ формира общо 51.5% от общия експорт към трети 
страни. На компании от Гибралтар са продадени стоки за 478.7 млн. лв., което е с 12.4% повече, отколкото през 
първите четири месеца на миналата година. Това обаче най-вероятно са сделки с офшорни компании, които след 
това препродават стоките, като компанията износител формира печалби, които остават необложени в България. 
На трето място по обем на износа се нарежда Русия, където са реализирани продукти за 354 млн. лв. - 9% годишно 
увеличение, следвана от Китай със стойност на експорта от 319 млн. лв. За азиатската страна обаче той е намалял с 
16.5% на годишна база и затова тя се нарежда на четвърто място. 
Сигнал за забавяне на активността 
Лошата новина е слабото нарастване на вноса, който за периода януари - април 2013 г. се е увеличил с 2.5% спрямо 
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същия периода на миналата година, а в страната общо са внесени стоки на стойност 16 млрд. лв. Според Калоян 
Стайков това може да се свърже и със забавения приток на инвестиции вследствие на политическата несигурност и 
нежеланието на бизнеса да рискува. 
Слабият ръст при вноса е показателен и за ниското потребление, на което се залагаше да издърпа българската 
икономика от стагнацията и което засега твърдо не се случва. Ако тенденцията не се обърне обаче, това може да 
повлияе негативно на икономическия растеж. 
Вносът на машини и оборудване за първите четири месеца е с най-голям спад - 13% на годишна база, а това показва, 
че фирмите са отложили или намалили инвестиционните си намерения заради политическата нестабилност в 
България и рецесията в Европейския съюз. Така поне в краткосрочен план повишаване на заетостта и доходите 
трудно ще се случи. 
Ситуацията се затруднява и от безработицата в страната. По данни на Евростат през април тя е била 12.3%, с 0.1% по-
ниска от март, а новият министър на труда Хасан Адемов съобщи, че предварителните данни за май са още по-добри, 
но според експертите все още трудно може да се говори за тенденция. 
 
  
 
 
 
 


