Вестник 24 часа
√ Агенцията по вписванията ще предоставя свободен и безплатен достъп до Търговския регистър на граждани в ЕС
Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за
търговския регистър във връзка с транспониране на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент за изменение на
директива 89/666/ЕИО и Директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
взаимно свързване на централните, търговски и дружествени регистри, съобщават от пресцентъра на министерството.
Директивата предвижда взаимното свързване на търговските регистри във всички страни-членки на ЕС чрез създаване на
централна платформа, чрез която да се предава информация от всеки един от регистрите до компетентните регистри на
другите държави-членки в стандартен формат за съобщения и на съответната езикова версия.
Въвеждането на системата налага страните от ЕС да предприемат необходимите мерки за адаптиране, като разработят
интерфейс, който да свърже всеки регистър с централната платформа. Срокът за синхронизиране на Директивата със
съответните национални законодателства е до 7 юли 2014 г.
В изпълнение на това в Закона за търговския регистър се предвиждат нови разпоредби, според които, Агенцията по
вписванията трябва да осигури оперативна съвместимост на Търговския регистър в рамките на системата за взаимно
свързване с европейската платформа.
Чрез нея агенцията ще предоставя свободен и безплатен достъп на граждани и фирми, намиращи се във всяка точка на
територията на ЕС до информацията относно вписаните обстоятелства по партидите на фирмите в нашия Търговски
регистър, както и производствата по ликвидация, обявяване в несъстоятелност или заличаването им.
Във връзка с Директивата се предлага и изменение на Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС).
Промяната предвижда по партидата на българските фирми, които имат членствени отношения или пък са „свързани
лица“ с т. нар. офшорни дружества, да се вписват не само действителният собственик на офшорката, но и седалището,
адреса и представляващите я лица.
Въвеждането на това изискване цели да се гарантира ефикасна стопанска среда, укрепване на вътрешния пазар, защита
на интересите на обществеността от престъпна дейност и терористични актове, както и запазване на икономическия
просперитет на Европейския съюз.
С оглед икономия на процедурно и законодателно време, в законопроекта за транспониране на директивата, се
предлага да се включат и незначителни предложения за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство.
С промяната се конкретизира, че министърът на икономиката ще предоставя удостоверения за направените инвестиции
в България от чужденци, кандидатстващи за българско гражданство по натурализация при условията на чл. 14а от Закона
за българското гражданство. По сега действащите текстове в закона чужденци-инвеститори могат да придобият
българско гражданство при облекчени условия, но не се уточнява кой орган изготвя удостоверителните документи за
изпълнение на законовите изисквания.
Целият текст на проекта и докладът към него могат да бъдат видени в раздел „Проекти на нормативни актове“ на
страницата на Министерство на правосъдието.
Те са публикувани за обществено обсъждане в двуседмичен срок на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните
актове, след което ще бъдат внесени в Министерски съвет.
√ С над 657 млн. лв. ще разполага България по ОП „Добро управление”
Правителството одобри проекта на оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 като основа за провеждане на
официални преговори с Европейската комисия. Това съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.
Проектът на оперативната програма е съобразен с приоритетите на основните стратегически европейски и национални
документи в сферата на административната и съдебната реформа, електронното управление и електронното
правосъдие.
Предвидени са пет приоритетни оси. Първата е свързана с намаляването на регулаторната и административна тежест и
въвеждането на комплексно административно обслужване и електронно управление, вкл. е-правителство, е-обществени
поръчки, е-митници, е-здравеопазване и др. Втората ос ще подкрепи усъвършенстването на процеса на стратегическо
планиране и координация при изпълнение на стратегически документи, внедряването на системи за управление на
качеството и на изпълнението, за мониторинг и оценка на публични политики, ще подпомогне процеса на
децентрализация и др. Третата ос е свързана с подкрепа за реформите на структурите, процедурите и организацията в
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съдебната власт, синхронизиране на съдебната практика, развитие на алтернативните способи за разрешаване на правни
спорове и др. Четвъртата ос ще подкрепи структурите, участващи в управлението и усвояването на европейските
структурни и инвестиционни фондове. Петата ос – техническа помощ, осигурява ефективно и ефикасно управление на
програмата.
Бюджетът на ОП „Добро управление” за периода на изпълнението й е 657 001 638 лв., като 85% от тях (558 451 392 лв.) са
от Европейския социален фонд.
Вестник Капитал Daily
√ Икономическото доверие в еврозоната се подобрява през май
Оптимизмът сред потребителите е основен фактор за повишението
Икономическото доверие в еврозоната се е подобрило повече от очакваното през май, показват данните от
ежемесечното изследване на Европейската комисия. През този месец инфлационните очаквания сред потребители и
компании са нараснали за пръв път от декември, което ще намали малко натиска върху Европейската централна банка да
предприеме спешни мерки срещу опасността от дефлация.
Нарастваш оптимизъм
Индексът на икономическото доверие във валутния съюз е нараснал до 102.7 пункта през този месец спрямо 102,
достигнати през април. Средната прогноза на анализаторите бе за по-слаб ръст до 102.2 пункта. Доверието сред
индустриалния сектор се е подобрило до минус 3 спрямо минус 3.5 за предишния месец. В сектора на услугите също има
подобрение от 3.5 до 3.8 пункта, а потребителското доверие е нараснало с 1.5 пункта до минус 7.1. В целия Европейски
съюз подобрението на общия индекс на икономическото доверие е по-слабо – с 0.2 до 106.5 пункта.
Икономическото доверие отчита ръст във всички големи икономики на еврозоната със значителното изключение на
Франция, където е регистриран спад от 0.4 пункта до 96.7. Сред големите икономики най-значим ръст отбелязва
Холандия – с 1.3 пункта. Според еврокомисията това се дължи на по-големия оптимизъм за заетостта, спестяванията и
цялостната финансова и икономическа ситуация. В Гърция показателят се е покачил от 95.4 до 99.1 пункта – най-високото
ниво от 2008 г., откогато страната е в непрекъсната рецесия. Повишението подкрепя официалните прогнози на Атина, че
икономиката ще се върне към растеж до края на годината.
Рисковете остават
"Потребителското и бизнес доверие в еврозоната расте, но все още няма яснота за перспективите. Несигурността за
развитието на глобалната икономика, опасенията за кризата в Украйна и дългото чакане за промяна на паричната
политика на ЕЦБ слагат сянка върху очакванията", коментира Дейвид Браун, анализатор в New View Economics, цитиран
от Reuters. Икономиката на еврозоната отбеляза двойно по-слаб от очакваното ръст през първото тримесечие главно
заради забавения растеж във Франция, Италия и Холандия. Това постави под съмнение прогнозите за икономическото
възстановяване през текущото тримесечие.
Основен проблем за региона остава инфлацията, която от октомври насам остава под нивото от 1 на сто на годишна база,
което ЕЦБ определя като "опасно ниско". Причина за слабото нарастване на потребителските цени е най-вече
поевтиняването на енергията и храните на фона на растящия курс на еврото. Изследването на ЕК обаче показва
покачване на инфлационните очаквания сред производителите до -1.2 пункта през май спрямо -1.3 през април. При
потребителите подиндексът на инфлационните очаквания е нараснал до 9.6 пункта спрямо 7.5 предишния месец. ЕК
публикува и отделния си показател на бизнес климата, който отчита подобрение до 0.37 пункта от 0.28 през април.
investor.bg
√ Стратегията за образованието предупреждава за нова вълна изтичане на мозъци
Страната ни отделя по 0,6% от БВП за научна дейност, докато средното ниво за ЕС е над 2%, сочи документът
Процесът по „изтичане на мозъци“ от 90-те години на ХХ век се повтаря отново, предупреждава новата Стратегия за
развитието на висшето образование в периода 2014 – 2020 година. През последните години се наблюдават нарастващи
предпочитания сред младите хора за получаване на висше образование в чужбина.
Тази тенденция по принцип е положителна, но реално не е свързана с усилия на държавата и няма стратегия за
насърчаване на международна студентска мобилност, е записано в документа, публикуван на страницата на портала за
обществено обсъждане.
Анализите на експертите показват още и че има драстично разминаване между профила на подготвяните специалисти в
университетите и реалното търсене на пазара на труда. „Показателно е, че голяма част от завършилите студенти не се
реализират по съответната специалност“, коментират авторите, допълвайки, че в същото време бизнесът изпитва остра
липса на кадри по инженерни и технически специалности.
Налице са и още сериозни диспропорции в системата, сред които броят преподаватели спрямо студентите, както и броят
на завършващите средно образование и обявените места за прием в университетите.
Затруднен е и достъпът на младежите от семейства с ниски доходи до висше образование. Подценен е проблемът с
отпадащите деца от началните и средните училища – 12,5%, които са главно деца от ромската общност, посочва още
стратегията.
От влизането на страната в ЕС няма разработена и приета цялостна визия за развитието на висшето образование, не е
обновена нормативната уредба и тя остава остаряла и неадекватна, е посочено още в документа. Системата на висшето
образование изпитва хроничен недостиг на средства, което е и една от големите заплахи, отчетени в стратегията.
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Страната ни е и на едно последните места по отделените за научна дейност средства като процент от брутния вътрешен
продукт. Данните на Евростат показват, че българското правителство е отделило едва 0,64% от БВП за научна дейност
през 2012 година. След нас остава само Кипър с отделени 0,47% от БВП. Средното за ЕС е малко над 2%. В лидерите –
Финландия и Швеция, за научна дейност се отделя по над 3,4% от БВП. В Германия процентът е 2,99.
Въпреки кризата обаче през последните три години повечето страни от ЕС, включително и България, повишават
бюджетите за образование, сочат още данните.
Демографската криза, намаляването на интереса към българското висше образование и недостигащият академичен
състав също заплашват развитието на висшето образование у нас.
Като позитивни промени в системата стратегията сочи въвеждането на тристепенната система за образование, както и
системата за натрупване и трансфер на кредити. В университетите функционират звена за непрекъснато и следдипломно
обучение, както и центрове за кариерно развитие. Чрез тях се стимулират връзките с бизнеса.
Какво може да бъде направено?
Усъвършенстване на системата за отпускане на стипендии и на модела за студентското кредитиране са посочени от
авторите на стратегията като мерки за подобряване на достъпа до висше образование. Акцент се поставя върху
програмите за дистанционно обучение, което също ще подобри достъпа до образование.
С цел подобряване на качеството на образованието пък се предвижда засилване на контрола от страна на държавата,
осигуряване на възможности за квалификация на преподавателите и обновяване на учебните планове.
Допълнително междуведомствена структура за анализи и прогнози ще прави анализи по отношение на връзките между
бизнеса и университетите. На базата на разчетите на институцията ще бъдат планирани бройките на приеманите
студенти и докторанти за съответната година.
Като мярка за поощряване на връзките между учащите и бизнеса ще бъдат финансирани студентски стажове и практики
по време на обучението, а за работодателите ще бъдат създавани стимули, за да предоставят условията за практическо
обучение и стаж.
√ Как да се реши проблемът с недостатъчното финансиране на културния сектор?
От Обсерваторията по икономика на културата предлагат отпадането на установените разходни тавани
„Културният сектор изкарва почти 4% в рамките на БВП на страната, а получава от бюджета едва 0,5%. Това е очевидна
несправедливост, ето защо Националната стратегия за култура ще предложи вариант за преструктуриране на
бюджетната процедура“, разкри директорът на Обсерваторията по икономика на културата Диана Андреева.
По думите ѝ трябва да се спре използването на установени разходни тавани, каквито има в момента, а да се обърне
внимание на реалния икономически принос на сектора.
„Въпреки че в последните две години и в рамките на тази се очаква растеж на БВП, нашият процент не помръдва. Не
можем да се върнем на нивата дори от 2008-2009 г.“, допълни тя.
Припомняме, че парламентарната комисия по култура и медии беше единствената, която отхвърли предложения за 2014
г. бюджет. Причина за недоволството се оказа фактът, че бюджетът на Министерството на културата за тази година е с
почти 2 млн. лева по-малък от този за предходната.
Според Диана Андреева финансирането на българската култура е изключително несправедливо. Това се откроява на
фона на данните за повишаващата се добавена стойност, която секторът носи на икономиката на страната. Андреева
нарече това „откровен фискален цинизъм“ към българската култура и призова за премахването на „разходните тавани“.
Директорът на Обсерваторията по икономика на културата се позова на последното изследване на изкуствата,
културните, творческите индустрии и културния туризъм, за да подчертае, че икономическият принос на сектора показва
оптимизъм през последните две години, дори и след тежкия сблъсък с икономическата криза. Според нея секторът не е
маргинален, а приносът му към икономиката на страната показва огромен потенциал за развитие, стига в него да се
инвестира адекватно.
Андреева подчерта, че липсата на икономическа стратегия в страната пречи секторите, които имат необходимия
потенциал, да бъдат изведени като национален приоритет, а в това число влиза и културата. Според нея всичко това се
случва на фона търсенето на нови двигатели на икономическия растеж. Въпреки това правителството все още не е
видяло такива възможности в сектора.
Естония например е извела културния сектор като нов двигател на икономиката след като се уверила в неговия принос,
допълни Андреева.
В тази връзка тя призова да бъде предложена нова бюджетна техника, която да отговаря на постиженията на сектора.
Според нея по този начин културата няма да се сблъска отново с бюджет, който е недофинансиран.
Вестник Стандарт
√ Взимаме Е1,9 млрд. от ЕС за транспорт
София. С общ бюджет от 1,896 млрд. евро ще разполага България по новата Оперативна програма за развитие на
транспорта през следващия програмен период на ЕС 2014-2020 г. Това стана ясно след заседанието на Министерския
съвет, на което беше одобрен проектът на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" като основа за преговори с
Европейската комисия. През новия програмен период ще бъде продължено изпълнението на проекти за развитие на
транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на "тесни
места" в нея, за намаляване на задръстванията, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на
екологосъобразен транспорт, изграждането на трети метродиаметър в София и др.
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Кабинетът одобри и проекта за новата ОП "Околна среда", която предвижда 1,494 млрд. евро за България. Акцент в нея
се поставя върху проекти, свързани с ВиК инфраструктурата, водните ресурси, "Натура 2000" и битовите отпадъци.
Министрите одобриха и проекта за ОП "Добро управление", чиято стойност е 657 млн. лв. Парите ще послужат за проекти
свързани с е-правителство, е-обществени поръчки, е-митници, е-здравеопазване и др.
Вестник Сега
√ Правителството си е дало 2 седмици да измисли методика за такса смет
До 6 юни трябва да има конкретно предложение как ще плащаме налога
Правителството си е дало краткия срок от две седмици, за да измисли и предложи нов метод за изчисление на такса
смет. Това стана ясно вчера на заседанието на Столичния общински съвет, на което кметът на София Йорданка
Фандъкова обяви, че Министерският съвет е изпратил писмо за сформиране на работна група, която да работи от 23 май
до 6 юни. "Това е абсурдно, срокът е много кратък. Рискът да се насочат към удовлетворяване на искането на бизнеса ще
доведе до неколкократно увеличение на таксата за гражданите", коментира кметът.
С последните промени в Закона за местните данъци и такси беше даден срок до 30 юни т.г. да се направи нова методика,
която да влезе в сила от 2015 г. Размерът на таксата трябва да се определя според количеството отпадъци. Ако това не е
възможно, налогът се определя на основа, която обаче не може да бъде данъчната оценка на имотите или пазарната им
цена, пише още в новите текстове на закона. В предишните такова ограничение липсваше и това позволяваше на
повечето общини да определят таксата на базата на данъчната оценка. Така обаче по-голямата тежест пада върху
бизнеса. За София например съотношението е 70 към 30 за бизнеса.
Работната група ще има само 2 заседания, а на 6 юни методиката трябва да се предложи на министър-председателя. В
работната група има представители на Националното сдружение на общините, НАП, МС, МОСВ, МРР и бизнес
организации, сред които Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.
Пред "Сега" изпълнителният директор на сдружението на общините Гинка Чавдарова коментира, че от 23 май до сега
работната група не е заседавала. "Всичко много зависи от това дали отговорните институции ще проработят и дали имат
готови предложения. Ние досега не сме виждали такива", коментира тя. Чавдарова обясни, че представителите на
сдружението ще гледат равнопоставено както за гражданите, така и за бизнеса. Още след промените в закона в края на
м.г. от НСОРБ започнаха да събират предложения от общините за нова методика. Чавдарова обясни, че предложенията
са основно като тези, които сега се прилагат - честота на извозване, брой съдове и други.
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев обясни пред "Сега", че методиката, която
те искат да се прилага, е записана в закона, а именно - всеки да плаща толкова, колкото боклук генерира. "Таксата трябва
да се определя на принципа замърсителят плаща, защото така е във всички европейски страни, тоест да се определя на
килограм боклук", обясни Данев.
ТРЕВОГИ
От най-голямата община - Столичната, също са притеснени от срока. "Аз съм убеден, че не може да се изработи за
толкова кратък срок, особено след като беше проспана половин година. Важното е: след като има предложена методика,
тя да бъде подложена и на обществено обсъждане с гражданите, а реално няма време", коментира председателят на
СОС Елен Герджиков. По неговите думи не може една методика да важи за цялата страна. От "Московска" 33
коментираха още, че е много важно да има експериментален срок, за да не се стигне до ситуация, в която общините не
могат да извозват боклука или да почистват обществените места.
Списание Мениджър
√ БНБ въвежда буфер за системен риск
БНБ затяга капиталовите правила за банките. На свое заседание Управителният съвет на централната банка прие
решение за определяне на капиталов буфер за системен риск в размер на 3% от рисково-претеглените експозиции в
страната, формирани от банките.
Чрез въвеждането на буфера се цели запазване на натрупаните до настоящия момент капиталови резерви в банковата
система за намаляване ефекта от дългосрочни нециклични системни или макропруденциални рискове.
Буферът за системен риск влиза в сила от 1 октомври 2014 г. и ще се прилага към всички банки в страната, съобщиха от
БНБ.
На днешното заседание бе потвърдено и изискването за поддържане на предпазен капиталов буфер от 2,5% от всички
банки, което е част от измененията, въведени в договора за банкови правила Базел 3.
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