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Вестник Дневник 
 
√ Правителството предлага промени за намаляване на административната тежест върху бизнеса 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/02/16/1044198_pravitelstvoto_predlaga_promeni_za_namaliavane_na/  

Принципът на мълчаливото съгласие да се прилага и при регистрационните режими за бизнеса. Това предвиждат 
промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 
дейност, които се очаква кабинетът да обсъди на днешното си заседание. 

Промяната означава, че кандидатстващата по определен регистрационен режим фирма автоматично ще се счита за 
одобрена, ако администрацията не се е произнесла в определения срок. Целта е да се намали административната 
тежест и да се подобри бизнес средата, обясниха от правителствената информационна служба. 

Със законопроекта се допълват изискванията към административните органи за предоставяне на услуги по електронен 
път и се облекчават условията за деклариране на някои обстоятелства при кандидатстване за лиценз или разрешително, 
добавиха от пресцентъра на Министерския съвет. 

В момента принципът на мълчаливото съгласие се прилага само за разрешения и удостоверения за еднократни сделки, 
и то ако не противоречи на друг закон. Мотивът за разширяването му е, че при регистрацията административният орган 
няма право да преценява по целесъобразност и ако фирмата е представила всички необходими документи, е длъжен да 
се произнесе в срок. 

Друга важна промяна е изработването на методика за определяне на разходоориентиран размер на всички такси, 
събирани за администрираните услуги, независимо от органа, който ги събира. Тя трябва да бъде предложена от 
министрите на финансите и на икономиката, енергетиката и туризма в срок от 6 месеца от влизането в сила на закона и 
ще важи от началото на 2012 г. 

Размерът на таксата трябва да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната 
услуга и за упражняване на контрола, като административните разходи не могат да надвишават 20% от таксата. Според 
сегашното законодателство различните агенции могат по своя преценка да начисляват допълнителни плащания 

Предвижда се да не се събират такси за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна 
информация. Приходите от таксите не могат да се изразходват за допълнително материално стимулиране на 
служителите на административните органи, а само за повишаване качеството на предоставяната услуга, е посочено в 
проектозакона. 

Промените предвиждат още всички административни органи, които издават лицензи и извършват регистрация, да 
създадат и да поддържат обособени раздели към публичните регистри. Те ще съдържат информация за подадените 
заявления за издаване на лиценз или регистрация по реда на тяхното подаване, броя и вида на приложените документи. 
Тази мярка ще осигури публичност и прозрачност на движението на постъпилите преписки. Информация ще може да се 
следи безплатно, а длъжностните лица, които не водят регистри, ще подлежат на административно-наказателна 
отговорност. 
 
Вестник Пари 
 
√ Икономическото министерство обеща по-добри условия по програмата за бизнеса 
http://www.pari.bg/article/2011/02/15/Ikonomicheskoto_ministerstvo_obeshha_po_dobri_uslovija_po_programata_za_biznes
a  
Една от идеите е да отпадне декларацията за минимална помощ. Кандидатите няма да бъдат отхвърляни, ако дори и 
при погрешно подадена информация, не се променя категорията му 
По-опростени условия и по-подборна информация обещават от Министерството на икономиката още при обявяването 
на следващата процедура по програма „Конкурентоспособност". Идеите ще бъдат предмет и на обществено обсъждане, 
преди да бъдат приети. Засега списъкът включва: 
точно и ясно указване на документите, които трябва да бъдат представени на оценителната комисия, тъй като досега 
голяма част от проектите бяха отхвърлени заради липсващи справки и отчети; 
опростяване на декларацията за определяне на категорията на предприятието (дали е микро, малко или средно). Досега 
фирмите често погрешно определяха категорията си или свързаността си с други фирми, което бе причина за отхвърляне 
на проектите им; 



въвеждане на възможност кандидатът да не бъде отхвърля, ако дори и при погрешно подадени информация все пак не 
се променя категорията му; 
отпада изискването да се представя декларация за получена минимална помощ, като проверката ще се извършва по 
служебен път; 
дори и при погрешно предоставена информация за размера на получената помощ, кандидатът да не бъде отхвърлян, а 
да получи възможност да коригира информацията; 
при погрешно изчислени интензитет на помощта, констатирани аритметични грешки, несъответствия между суми и 
проценти, завишаване на разходи за консултантски услуги или публичност и визуализация над допустимото, 
кандидатурата няма да бъде отхвърляна, а ще се правят служебни корекции от проверяващите експерти; 
изрични указания за документите, чрез които се доказва наличие на квалификация и професионален опит; 
използване на всякакви форми за осъществяване на контакт с кандидатите, за да им се предаде искането за 
предоставяне на допълнителна информация. 
 

√ Сашо Дончев стана председател на БСК 

http://pari.bg/static/pdf/pages/09.pdf  

Досегашният председател на камарата Божидар Данев ще заеме поста изпълнителен председател Шефът на „Овергаз” 
Сашо Дончев е новият председател на една от най-големите работодателски организации в страната - Българската 
стопанска камара (БСК). Решението да оглави БСК е било взето вчера по време на заседанието на управителния съвет на 
камарата. Божидар Данев, който до момента изпълняваше длъжността на председател, ще бъде изпълнителен 
председател. 
В синхрон с Европа 
Решението за промените идва от желанието да се синхронизира структурата на БСК с европейската организация, в която 
членува - Businesseurope. Предложението за промяната е дошло лично от Божидар Данев, заявиха за в. „Пари” от БСК. С 
новите позиции ще се постигне отделяне на административното управление на организацията от дейността по 
определяне 
на нейните политики. Така политическата функция ще се съсредоточи изцяло в управителния съвет на БСК, а Сашо 
Дончев ще 
бъде „политическото” лице на работодателската организация. Газовият шеф ще ръководи работата на УС и ще приема 
планове 
и програми за дейността на камарата, информираха от БСК. 
Административна отговорност 
В правомощията на досегашния председател Божидар Данев ще остане управлението на административния екип на 
организацията и координацията на взаимоотношенията й с държавни институции, социални партньори и 
неправителствен сектор. Други промени в състава на работодателската организация не са правени. 
 
 
Вестник Труд 
 
√ 15% данък за едноличните търговци 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=781736   

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), получени през 2010 г., се облагат със ставка от 15%. В 
същото време за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически 
лица ще заплащат 10% данък, съобщиха от НАП.  

Така например ЕТ, който произвежда сладкарски изделия, ще заплати 15% върху доходите си от реализацията на стоката 
си. В същото време, ако собственикът на ЕТ получи хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък 
от 10%.  

Едноличните търговци, които през 2010 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават 
декларация през 2011 г. 

Декларацията за облагане на доходите на физическите лица може да бъде изтеглена от интернет сайта на Националната 
агенция за приходите (НАП). Формулярите се подават до 2 май 2011 г., като декларираният данък за довнасяне по 
годишната декларация трябва да бъде погасен в същия срок. 

5% отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в 
срок до 2 май 2011 г. 

Както през миналата година, клиентите на НАП подават само онези приложения от декларацията, които са попълнили, 
тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация.  



 
Вестник Сега 
 
√ Икономиката ни бележи ръст с 0.3% през 2010 г. 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8392&sectionid=16&id=0000102  

Българската икономика отново расте. През 2010 г. е постигнато увеличение от 0.3%, сочат експресни данни на 
Националния статистически институт. Този резултат е по-лош от очаквания от кабинета 1% годишен ръст, но все пак 
оборва най-черните сценарии. След срива с 5% през 2009 г. доскоро наши и чужди анализатори предричаха още една 
година на спад, макар и по-малък. Дори прогнозата на Европейската комисия бе за минус 0.1%. 

Първата половина на 2010 г. наистина не даваше надежди за оптимизъм, но от лятото картината започна да се 
подобрява, а за последното тримесечие БВП се е увеличил с 2.1% спрямо същия период на 2009 г., отчете НСИ. 

По-точни данни за годишния ръст ще бъдат оповестени на 11 март. Възможно е те да се доближат малко до прогнозата 
на правителството. Според икономисти България е пропуснала шанса да излезе по-бързо и по-категорично от рецесията. 
"Бюджетната дисциплина през голяма част от 2010 г. беше изгубена, а реформи нямаше. Интересно е дали някой 
политик от ГЕРБ може да ми обясни заслужаваше ли си да се загубят 3 млрд. лв. потенциален растеж на БВП и десетки 
хиляди работни места само за да се спечели за кратко любовта на синдикатите", коментира Георги Ангелов от институт 
"Отворено общество". Той даде за пример Естония, която с твърда финансова политика е постигнала 6.6% бум през 
четвъртото тримесечие на 2010 г. Ангелов все пак смята, че данните за България са окуражаващи. "Тенденцията е към 
бавно и постепенно, но устойчиво подобрение", смята той.  

Лекарства, машини, електроника, химическа промишленост - това са локомотивите на българската икономика, твърди 
анализ на УниКредит груп, огласен също вчера. От селското стопанство също се очакват добри новини, особено от 
зърнопроизводството. Двигател на растежа ще са и инвестициите в пътища, магистрали, метро, ВиК мрежи и сметища. 
От УниКредит коментират, че България е успяла да използва едва 10% от еврофондовете. 

Търговията е в криза заради голямата безработица и ниските доходи на българите. Затова моловете вече са в излишък, 
но пък търговските вериги от типа "дискаунтъри" - които предлагат ниски цени, имат потенциал, сочи анализът. 

 
√ Министерство готви черен списък заради провалени европроекти 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8392&sectionid=3&id=0000605  
Идеята за черни списъци възкръсна вчера, този път за консултантските компании. Министерството на икономиката 
преди дни обяви, че програмата "Конкурентоспособност" не върви, защото фирмите представят неграмотни проекти, а в 
много случаи вината е на техните съветници по подготовка на документите. Ето защо министър Трайчо Трайков смята да 
направи регистър на най-неуспешните консултанти. Има посредници, които напористо си предлагат услугите, а не са 
успели да прокарат и един проект за финансиране с европари, обясни Трайков вчера. Успоредно с това ще има и 
ранглиста на консултанти отличници.  
 
"Едва 0.01% от подадените проекти покриват критериите от раз, без да се налага допълване и доработване", твърдят от 
Агенцията за малките и средни предприятия. Дори и след корекциите 50-60% от проектите пак отпадали.  
 
Бизнесът обаче смята, че засечките с проектите идват най-вече от чиновниците. "Не е работа на държавата да прави 
такива оценки, редица проекти се отхвърлени по процедурни причини, коментира пред "Сега" изпълнителният 
председател на БСК Божидар Данев. Според него все още липсва прозрачност при разглеждането и класирането на 
проектите, а правилата са сложни и неясни.  
 
Преди седмица министър Трайков обяви, че огромният брой проекти отпадат заради "елементарни" консултантски 
грешки. Вчера обаче негови чиновници признаха, че има и процедурни недомислия. Например от фирмите се иска да 
посочат дали са ползвали държавни помощи в последните 3 години, въпреки че за тези помощи (те са най-различни 
видове, не са само субсидиите) си има държавен регистър и данните могат да се взимат по служебен път. В същото 
време много фирми не си дават сметка, че са ползвали държавни помощи, и ги режат при кандидатстване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник Класа 
 
√ България е против плана на Берлин и Париж за данъчна унификация 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/159325_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0
%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D
0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%B8+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6+%D0%B7%D0%B0+%
D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D
1%86%D0%B8%D1%8F   
Уеднаквяването на данъците в ЕС не е добра икономическа и финансова политика, затова България ще бъде твърдо 
против тази идея. Това заяви вицепремиерът Симеон Дянков при пристигането си в Брюксел за срещата на Съвета на 
Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Така страната ни се обявява против един от 
основните елементи в т.нар. Пакт за конкурентоспособност на Германия и Франция, представен в началото на месеца. 
Той включва няколко основни мерки, сред които повишаване на възрастта за пенсиониране, премахване на 
индексацията на заплатите в зависимост от инфлацията, лимити върху размера на националните дългове, които да 
бъдат законово регламентирани в страните членки, и хармонизация на данъчната база за изчисляване на 
корпоративните данъци. Припомняме, че през миналата седмица на лекция пред студенти Симеон Дянков заяви: 
„Правителството на България е против обща европейска данъчна политика, но в тази си позиция не е сама, в нашия 
лагер, макар и малцинство, е например Великобритания.“ 
Сред противниците на идеята за уеднаквяване на данъците официално се обявиха още Кипър и Ирландия. Полският 
премиер Доналд Туск дори предупреди за опасност от разделение на Европа, тъй като планът ще важи единствено за 
страните от еврозоната. Според неофициално изявление, цитирано от „Ройтерс“, финансовите министри ще се съгласят с 
някои от идеите на Париж и Берлин. Окончателното споразумение обаче се очаква на срещата на евролидерите на 24 и 
25 март. 
Евродепутатът Ивайло Калфин призова България да приеме друга идея, лансирана от Германия и Франция чрез 
въпросния пакт - за взаимно признаване на дипломите и професионалните квалификации, за да бъде насърчено 
свободното движение на хора. 
Икономистът и програмен директор в Центъра за либерални стратегии Георги Ганев защити пред „Класа“ позицията на 
финансовия министър. „От счетоводна гледна точка, т.е. от позицията за правене на бизнес, е по-удачно да има единни 
правила за изчисляване на данъчната основа, на която се плаща корпоративният данък. Но категорично смятам, че не 
трябва да има уеднаквяване на данъчните ставки. Проблемът е, че синхронизацията на правила според някои 
неминуемо ще доведе и до натиск за уеднаквяване на самите ставки. Но от гледна точка на България позицията на 
Симеон Дянков е напълно разбираема. Ние имаме една от най-ниските ставки, можем само да загубим от 
уеднаквяването“, обясни експертът. 
Унифицирането на данъчните ставки в Европа би било вредно за България, потвърди и бившият финансов министър 
Милен Велчев, цитиран от БТА. Според него бизнесът би бил облекчен да работи в цяла Европа по едни и същи правила, 
във всички държави да се признават едни и същи разходи, но подобна мярка не е полезна за България, ако се смята като 
първа стъпка към унифициране на данъчните ставки. 
"Можем да тръгнем към еврозоната още щом покажем, че нашият дефицит е под 3% след края на второто или третото 
тримесечие. За мен е много по-важен пактът за финансова стабилност“, посочи още Симеон Дянков на срещата на 
ЕКОФИН. Той не уточни колко ще бъде националната вноска за участие в Европейския механизъм за стабилност, който 
също бе сред горещите теми на срещата в Брюксел. Дянков запозна колегите си и с предложения от самия него пакт за 
финансова стабилност, свързан с промени в конституцията у нас. В него се поставя лимит на преразпределителната роля 
на държавата, на бюджетния дефицит като процент от БВП и преките данъци да се променят само с две трети 
мнозинство в парламента. 
Както се и очакваше, ЕКОФИН потвърди констатациите на Европейската комисия за прекратяване на процедурата по 
свръхдефицит срещу България. Според информация на Министерство на финансите съветът е отчел, че българските 
власти са предотвратили влошаване на бюджетното салдо през 2010 г. и са предприели подходящи мерки за фискална 
консолидация в бюджета за 2011 г. 
 
www.dir.bg 
 
√ Русия излиза от ”Бургас-Александруполис”? 
http://dnes.dir.bg/news/neftoprovod-alexandrupolis-golemi-energijni-proekti-8008797?nt=10   
Русия има намерение да излезе от проекта по изграждането на петролопровода "Бургас-Александруполис". 
Очаква се руските участници в проекта - компаниите "Транснефт", "Роснефт" и "Газпром нефт" - да обявят прекратяване 
на неговото финансиране днес в Рим на заседание на надзорния съвет и на събранието на акционерите в проектната 
компания "Транс-Болкан Пайплайн", съобщава руската агенция ИТАР-ТАСС, като се позовава на информация на руския 
вестник "Ведомости". 
 
Тръбата трябваше да заработи през 2011 г., но началото на строителството и досега така и не започнало. Властите на 
България, през чиято територия ще премине петролопроводът, и досега не са съгласували проекта, отбелязва руската 
агенция, като се позовава на руския вестник, предаде БТА.  
Агенцията припомня, че новото българско правителство, дошло на власт през 2009 г., е изразило съмнения относно 
екологичната безопасност на проекта и фактически е прекратило финансирането му. 



 
По-рано този месец вицепрезидентът на "Транснефт" Михаил Барков съобщи, че в Рим акционерите по проекта Бургас-
Александруполис ще обсъдят възможностите за по-нататъшно съществуване на компанията-собственик на бъдещия 
нефтопровод. 
"Ще бъде обсъждана ситуацията с позицията на българската страна, финансовото състояние на компанията, която 
разработва проекта, и възможностите за по-нататъшното й съществуване при така създадените финансови условия", 
посочи той на 10 февруари. 
 
Барков добави тогава, че Русия не е поддръжник на идеята за прекратяване на проекта. Руската страна обаче е 
единствената, която в сегашния момент продължава да финансира проекта, след като България не изплати в края на 
2010 година задълженията си от 6 млн. евро и Гърция последва примера й. 
 
Споразумение за строителството на петролопровода Бургас-Александруполис бе подписано от Русия, Гърция и България 
на 15 март 2007 година. Проектът предвижда доставка на петрол до терминали в Средиземно море, заобикаляйки 
турските протоци Босфора и Дарданелите. Дължината на петролопровода трябва да бъде 285 км, а пропускателната 
способност - 35 до 50 милиона тона суров петрол годишно. Общата стойност на проекта се оценява на около 1,5 
милиарда евро. Проектът за петролопровода на територията на България се оценява на около един милиард евро. 
Преговорите по проекта започнаха още през 1994 г. Международната компания за реализиране на проекта беше 
създадена през 2008 г. 


