Вестник Труд
√ Икономиката ни расте с 1,2%
Българската икономика е нараснала с 1,2% през първото тримесечие на тази година спрямо същия период на миналата.
Това показват сезонно изгладените данни на НСИ за брутния вътрешен продукт (БВП). За същия период средният растеж
за страните от ЕС е бил 1,4%.
Първенци са румънците с 3,8% ръст. Подобен резултат са постигнали Полша, Унгария, Великобритания и Литва. На
обратния полюс е икономиката на Кипър, която се е свила с 4,1%.
Спрямо последните три месеца на миналата година през първото тримесечие на тази БВП се е увеличил с 0,3%. В
началото на април финансовото министерство завиши прогнозата си за растежа през цялата 2014 г. от 1,8% на 2.1%
Статистиката публикува и данни, които показват, че през първото тримесечие производителността на труда се е
увеличила с 1,1% спрямо същия период на м.г.
√ Одобриха 7 мерки за подобряване на бизнес средата
Министерският съвет одобри мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес в България с оглед показателите на
страната ни в доклада „Правене на бизнес“ на Световната банка. Подобряването на бизнес средата в България е сред
основните приоритети на правителството, залегнали в програмата му „Държавност, развитие, справедливост“.
Съгласно редица престижни международни класации, които изследват конкурентоспособността на икономиката и
условията за правене на бизнес, през последните години България изостава значително, което влияе негативно и върху
привлекателността на страната ни като предпочитана инвестиционна дестинация. В периода 2010-2013 г. България
отстъпва с 22 места в класацията на Световната банка за правене на бизнес.
Като цяло докладът отчита, че през последните години у нас не са извършени съществени реформи, които да доведат до
подобряване на бизнес средата, поради което останалите държави постепенно успяват да изпреварят страната ни. През
2014 г. България заема 58-мо място.
Най-лошият показател на страната ни в класацията през последните години е свързването с електричество (135-то място
от 189 държави). Като слабости тук са отчетени както времето, необходимо за свързване на новопостроената сграда с
електричество (130 дни), така и разходите, свързани с това (320% от дохода на глава от населението). През последните
години не е отчетен напредък на България в тази сфера.
Друга проблемна област за България касае издаването на разрешително за строеж (118-о място). По този показател е
необходимо да се намали броят на изискуемите процедури (18), както и времето, което отнема на инвеститора да се
сдобие с разрешението (104 дни). Световната банка отбелязва, че през последните години, вместо да се облекчават,
процедурите в тази област стават все по-тежки за инвеститорите и значително затрудняват дейността им.
По отношение на показателя, свързан с производството по несъстоятелност, следва да се отбележи голямата
продължителност на процедурата, която съгласно доклада отнема средно 3,3 години у нас, като този показател е почти
два пъти по-нисък при страните от ОИСР – 1,7 години. България също така се характеризира с ниско ниво на
възстановяване на средствата, което достига едва 32,6%, при 70,6% средно за страните от ОИСР.
За подобряване на средата за развитие на бизнес в България се предлага пакет от мерки, с оглед на показателите на
България в доклада „Правене на бизнес” на Световната банка. Предложенията включват промени в следните области:
1. Цялостно се облекчава процедурата по издаване на разрешение на строеж, като е предвидено:
• намаляване на проектните части, които се изискват за издаване на разрешение за строеж за определени категории
обекти;
• отпадане на изискването за изготвяне на доклад за енергийна ефективност от специално лицензирани лица и фирми на
етап инвестиционен проект;
• преразглеждане на съдържанието, процедурата и етапа, на който се изисква наличие на План за управление на
строителните отпадъци;
2.Изготвяне на предложения за облекчаване на процедурата
3. Ускоряване на процедурата по издаване на данъчна оценка на имот
4. Въвежда се служебен обмен на информация при регистрация
• прецизиране на обхвата на строежите, по отношение на които се изисква изготвяне на отделна проектна част по
пожарна безопасност;
• премахване на изискването за представяне на комплексен план-график за последователността на извършване на
строителни и монтажни работи при издаване на разрешение за строеж;
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• мерки за контрол за спазване на изискването на Закона за местните данъци и такси за определяне на таксите за
съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж единствено въз основа на
необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.
• конкретизиране на изискващите се проектни части към инвестиционен проект, в зависимост от вида и категорията на
обектите;
• облекчаване на процедурата по издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;
• намаляване на срока за издаване на решение на РИОСВ за необходимостта от извършване на ОВОС от 30 на 20 дни;
• намаляване на срока за издаване на здравно заключение за инвестиционен проект от директора на РЗИ от 30 на 14
дни.
Ще се разгледат възможностите за отпадане на процедурата, когато спецификата на обекта не налага това;
• въвеждане на служебен обмен на информацията за новопостроената сграда между общината и Агенцията по геодезия,
картография и кадастър;
• намаляване на срока за издаване на становище по готовността на строеж за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ
от директора на РЗИ от 30 на 14 дни по свързване с електричество и намаляване на разходите за инвеститорите чрез
регламентиране на максимален срок за издаване от 3 дни в Закона за местните данъци и такси и предвиждане на
възможност за незабавно издаване на оценката от общинските администрации.
Премахване на изискването за представяне на данъчна оценка в случаите на облагане с данък върху наследствата и
данък при придобиване на имущества в същата община, която издава данъчната оценка на собственост, като отпада
изискването за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от общините и на актуално състояние
при процедурата по регистрация на собственост.
5.Облекчават се документацията и формулярите, свързани с процедурите по плащане на данъци и социални осигуровки.
6. Облекчава се изискваната документация при износ и внос на стоки от страната, което ще намали необходимо време и
разходи по тези процедури.
7. Ще се работи за ускоряване на процедурата по закриване на бизнес, както и за оптимизиране на производството по
несъстоятелност чрез намаляване на продължителността (3,3 години в момента) и увеличаване на нивото на
възстановяване на средствата (32.6% към момента).
Вестник 24 часа
√ Над 83% са договорените средства по ОП “Рибарство”
Над 83% са договорираните, а близо 40% са изплатените средства по Оперативна програма “Рибарство” (ОПРСР) 20072013 към 31 май 2014 г., съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието.
Това стана ясно по време на тринадесетото редовно заседание на Комитета по наблюдение на ОПРСР 2007-2013. В
работната среща взеха участие зам.-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова, г-н Франгискос
Николиан и г–н Кристиан Бадиу от ГД „Морски въпроси и рибарство“ към Европейската комисия, както и представители
на браншови организации от сектор „Рибарство“.
Представителите от Европейската комисия (ЕК) съобщиха, че има огромно подобрение в работа по Програмата през
последната една година, но процесите трябва да продължат. Г-н Франгискос Николиан сподели своите очаквания, че към
края на 2014 г. ще има активизиране на разплащанията, което ще повиши усвояемостта.
Зам.-министър Валентина Маринова коментира, че е изключително доволна от високата оценка на партньорите ни от ЕК.
„Предстои много работа по ОПРСР. Приключването на първия програмен период е от изключително значение, защото
постигнатите успехи и набелязаните проблеми ще ни послужат за основни отправни точки при работата през новия
период“, каза зам.-министър Маринова. Тя допълни, че се полагат всички усилия, за да се усвояват възможно повече
средства по Програмата, защото това е предпоставка за отваряне на нови работни места в малките райони на страната.
Според изготвения план за действие за ускоряване на изпълнението на Програмата се предвижда прекратяване на
практиката за сключване на анекси за удължаване на сроковете за изпълнение на договорите. Заложено е и съкращаване
на сроковете за разплащане на проекти в рамките на два месеца. Удължава се и срокът за договаряне до месец юни 2014
г. на мерки 2.1, 2.6, 3.3 и 3.5. До месец септември 2014 г. ще се удължи срокът за договаряне по мярка 4.1, а по мярка 5.1
- до края на 2014 г.
Вестник Капитал Daily
√ България е най-доброто място за инвестиции на Балканите
Според класация на Foreign Policy страната предлага най-голяма възвращаемост на чуждестранните вложения
България заема първо място на Балканите като най-атрактивна за чуждестранните инвеститори страна в класация на сп.
Foreign Policy. Подреждането е изготвено от икономиста Даниел Алтман и включва 112 страни, които класира по
показатели като норма на възвращаемост на инвестициите, политическа стабилност, корупция, защита на инвеститорите
и обменни курсове. През последните години Бъглария се представя доста противоречиво в световните класации - в
последната Doing Business на Световната банка падна с едно място, в тази на Economist Intelligence Unit дръпна леко
напред, но авторите прогнозираха, че следващите пет години страната ще остане неатрактивно място за ивнестиции.
Лидер в класацията на Foreign Policy за 2014 г. е Ботсвана, която постига стойност от 1.31 в изчислявания от Алтман "Базов
индекс на доходността" (Baseline Profitability Index, BPI). Страната запазва челното си място от миналата година, като
подобрява резултата си спрямо постигнатата през 2013 г. стойност на индекса от 1.24. Държавите, които се класират на
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втора и на трета позиция, също са непроменени спрямо година по-рано – съответно Хонконг (1.22) и Тайван (1.20).
Резултатът на България е 1.05 (спрямо 1.06 през 2013 г.), което отрежда на страната 28-мо място в крайното подреждане,
както и през миналата година. Най-високо класираната държава от ЕС е Полша, която заема 14-а позиция с резултат от
1.12.
Подреждането
Класацията се прави за втора поредна година и включва общо осем фактора, чрез които да се прогнозира общата
възвращаемост преди данъци, която инвеститорите могат да очакват в различни страни по света – икономически растеж,
финансова стабилност, физическа сигурност, корупция, експроприация от страна на правителството, експлоатация от
страна на местни партньори, контрол върху капиталите и обменни курсове. За всяка от страните Алтман изследва
доколко е вероятно даден фактор да повлияе на дадена инвестиция и каква би била цената на това влияние.
"Идеята на BPI е да се види как всички тези фактори биха могли да повлияят една пряка чуждестранна инвестиция,
каквато би направила компания за дялово инвестиране, в период от пет години", обяснява икономистът. По думите му,
използваната методология "не е перфектна", тъй като не отчита взаимодействието между отделните фактори, а ги
разглежда индивидуално, но "е някакво начало".
Промени в средата
"Само през последните 12 месеца много неща се промениха в глобалната инвестиционна среда. Някои от икономиките с
проблеми се изправиха на крака, особено в Европа, докато други по света станаха жертви на конфликти", посочва
Алтман. Други страни пък, отбелязва той, са подобрили и икономическите си институции, като сред примерите за това
икономистът изброява Гърция, Македония и Турция, които са подсилили юридическите механизми за защита на
инвеститорите, както и Азербайджан, където е подобрена защитата на правото на собственост.
Един от изводите от тазгодишната класация е подобряването на представянето на страните от Източна Азия и
Субсахарска Африка. По думите на икономиста индексът BPI показва, че не всяка бързорастяща страна е перфектна цел
за чуждестранни инвестиции. "Има много други фактори, които определят доколко този растеж ще бъде трансформиран
в капиталова възвращаемост. Много от тях не са включени в BPI, но все пак индексът съдържа много повече информация
от обикновена икономическа прогноза за растежа", твърди Алтман.
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√ За интелигентен растеж чрез наука и образование
Или как се разпределят средствата по европрограмата, която ще управлява Министерството на образованието и
науката
Безспорно науката и образованието са фактори за растеж и икономическо развитие. Затова и през новия програмен
период 2014 – 2020 г. в България ще се изпълнява изцяло нова оперативна програма, в която именно те ще са и
основният акцент. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) е поверена на
Министерството на образованието и науката (МОН), а общият й бюджет възлиза на 1.34 млрд. лв. (европейско и
национално финансиране).
Това е програмата, по която могат да кандидатстват институти на Българската академия на науките и Селскостопанската
академия, висши училища, детски градини, училища, общини, неправителствени организации и звена към МОН.
ОП НОИР беше последната програма, за която се взе решение да съществува самостоятелно и разработването й стартира
най-късно, но въпреки това - една от първите три програми, които одобри Министерският съвет.
Науката стои в сърцето на новата програма
Първата от трите основни приоритетни оси на европрограмата - "Научни изследвания и технологично развитие" има
бюджет от близо 555.4 млн. лв.
Сред приоритетите, които са заложени тук, са повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на
иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на България, а той изисква целенасочени инвестиции в
приоритетни за страната научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда.
През следващия програмен период ще бъде поставен акцент и върху развитието на приложните научни изследвания. С
цел улесняване генерирането на нови идеи в науката и за тяхното приложение в практиката ще се създадат центрове за
върхови постижения и центрове за компетентност.
В допълнение на това ще се подкрепя модернизирането на научната инфраструктура и на съществуващите учебноизследователски лаборатории на научни институции и висши училища, както и на структури, подпомагащи
научноизследователска и иновационна дейност.
Конкретните мерки следва да се съсредоточат върху подкрепа за научноизследователски екипи с доказан потенциал за
провеждане на качествени научни изследвания, чиито постижения са получили признание от международната научна
общност. Финансирането на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност ще се извършва на базата
на независима външна оценка на определен брой идентифицирани предложения в ключови области.
Ще се подкрепят звена, които допринасят за повишаването на иновационния потенциал на икономиката и имат
установени партньорски отношения и/или участват в международни и европейски проекти и мрежи. Акцент ще бъде
поставен върху изграждането на съвременна научна база, чрез която научните организации и висшите училища ще могат
да участват в програмите на Европейския институт за иновации и технологии и в публично-частни партньорства в рамките
на програма "Хоризонт 2020".
В крайна сметка целта, поставена от МОН, с хоризонт за постигане през 2023 г., е наистина амбициозна: най-малко 1.5%
от БВП да се заделят за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.
Повече млади хора с висше образование
Втората основна приоритетна ос - "Образование и учене през целия живот", е с бюджет от близо 484.6 млн. лв.
Тя е свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма - да се подобри достъпът до висше образование и да
се увеличи делът на завършилите висше образование между 30 - 34-годишните до 36%. Предвиждат се стимули за
мотивиране на младите хора да завършат висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като особено
внимание ще бъде отделено на студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности,
иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта на конкурсен принцип. Ще бъде насърчено участието
на студенти в различни форми на допълнително обучение като студентски научни клубове и изследователски школи. За
подобряване на достъпа до висше образование ще бъдат финансирани и дейности на висшите училища, които са
свързани с усъвършенстване на моделите за прием, както и за прилагане на гъвкави форми на обучение. Основен акцент
ще бъде и мотивацията на младите хора да се реализират в педагогически специалности във висшите училища и
въвеждането на комплекс от мерки за стимулиране на същите тези млади педагози да започват работа по специалността
си в училищата.
От училището към работното място
В образователната сфера основните предизвикателства са подобряване на постиженията на децата и учениците с акцент
върху българския език, математиката и природните науки, както и повишаването на привлекателността на
образователните институции. Тук е включен комплекс от мерки, сред които повишаване квалификацията на
преподавателите и мерки за кариерно ориентиране на учениците.
В програмата са заложени и мерки, насочени към образователната реформа. На първо място са повишаването на
привлекателността и подобряването на качеството на професионалното образование и обучение. Ще бъде дадена
възможност на завършващите за по-успешна реализация на пазара на труда. Стремежът на МОН е насочен към
създаване и развитие на схеми за учене чрез работа и чиракуване, като например дуалната система за учене. Дуалната
система ще бъде въведена пилотно през следващите 7 години в професионалните училища, като съчетаването на учене и
работа ще бъде съобразено със спецификите на българската образователна система, ползвайки опита и на други
държави от Европейския съюз. Това пряко ще доведе до намаляване процента на младежката безработица в страната. От
друга страна, това ще даде на бизнеса квалифицирани кадри и ще спомогне за привличане на повече чуждестранни
инвестиции.
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От съществено значение също така е насърчаването на връзките между професионалното образование и обучение,
висшето образование, науката и бизнеса, като тук целта е да бъдат създадени реални предпоставки (включително
нормативни) за плавен преход от професионалното училище към висшето (с признаване на от страна на висшето
училище на наученото в професионалното) и след това към пазара на труда или директно към работното място след
завършване на професионална гимназия.
С грижа за децата със специални образователни потребности и децата в риск
Третата основна приоритетна ос - "Образователна среда за активно социално приобщаване", ще инвестира чрез ЕСФ
общо 246.2 млн. лв. за активно приобщаване и за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности
като ромите. Тук основният показател за успешно изпълнение на програмата ще бъде намаляване дела на
преждевременно напусналите училище до под 11%.
По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко
дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Тя залага и на ефективната
интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи.
Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща
среда за образование на деца и ученици със специални образователни потребности.
√ Бизнес активността в еврозоната забавя ръста си
Фирмите продължават да свалят цените за 26-и пореден месец
Повишението на бизнес активността в еврозоната се е забавило повече от очакваното през май, а фирмите са
продължили да понижават цените на продуктите и услугите за 26-и пореден месец, показват данните от съставния
индекс на мениджърските поръчки (PMI). Очаква се на заседанието си в четвъртък Европейската централна банка да
въведе промени в паричната си политика, за да отговори на опасността от дефлация и прекъсване на икономическото
възстановяване.
Неравномерно възстановяване
Като цяло частният сектор в региона продължава да отчита растеж, най-вече в двигателя на европейската икономика Германия. Бизнес активността във втората най-голяма икономика във валутния съюз – Франция, обаче се е свила след
само два месеца на растеж. В сектора на услугите се наблюдава подобрение, но то не е успяло да компенсира спада на
производствения сектор.
През миналия месец съставният PMI индекс е спаднал до 53.5 пункта, което е по-малко както от експресните данни за
53.9, така и от достигнатите през април 54 пункта. Показателят все пак остава над нивото от 50 пункта, разделящо
свиването от растежа, за 11-и пореден месец. Индексът на сектора на услугите, който съставлява голямата част от
икономиката на региона, е достигнал тригодишен връх. А този на производствения сектор, който беше публикуван през
миналата седмица, е спаднал до шестмесечно дъно.
Според експертите от Markit, които изготвят PMI индекса, данните сочат за растеж на БВП на еврозоната през второто
тримесечие от 0.4-0.5%. В сряда Евростат публикува статистика, която потвърди, че през първите три месеца на годината
икономиката е нараснала едва с 0.2 на сто – двойно по-малко от очакваното. "Въпреки че еврозоната се радва на найдоброто си представяне от три години, възстановяването е неравномерно и несигурно", изтъква Крис Уилямсън, главен
икономист на Markit.
Опасност от дефлация
Забавянето на активността идва, въпреки че фирмите са продължили да свалят цените. Съответният подиндекс е
достигнал 48.8 пункта спрямо 48.7 за април. Показателят не е минавал над 50 пункта от април 2012 г. Отделна статистика
на Евростат показва, че през април в ЕС и еврозоната цените на индустриалните стоки са спаднали с 0.1% на месечна
база. През март производствената дефлация беше два пъти по-голяма в двете зони. Общата инфлация в еврозоната през
май неочаквано спадна до 0.5%, след като през април се беше покачила леко до 0.7 %. Повишението на потребителските
цени в региона се задържа под 1% на годишна база от миналата есен, което създава опасност от дефлация.
Вестник Преса
√ Прогноза до 2015: Губим само 320 млн. лв. от европарите
България може да усвои близо €3 млрд. за 18 месеца
Европейската комисия няма да възстанови на България близо 320 млн. лв., или само 2% от бюджета на оперативните
програми за първия ни програмен период (2007-2013). Това е „реалистичната прогноза“, посочена в анализ на
международната одиторска и консултантска компания „Кей Пи Ем Джи“ по поръчка на Министерския съвет.
Освен реалистичен вариант авторите на доклада са развили оптимистичен и песимистичен сценарий. При първия
вариант ще загубим 255,8 млн. лв. (1,6%), а при втория - 417,1 млн. лв. (2,7%). Звучи чудесно, но има и скептици.
Експерти от опозицията коментираха, че ако прогнозите на „Кей Пи Ем Джи“ се сбъднат и България загуби само т.нар.
корекции, страната ще бъде сред отличниците на ЕС. Малко вероятно обаче е това да се случи, тъй като одиторите смятат
колко пари биха могли да бъдат изплатени, независимо дали от националния или от европейския бюджет. Дали ЕС ще
възстанови всички средства, дадени от хазната, ще стане ясно чак през 2017 г. Тогава ще са готови всички отчети за
първия програмен период (2007-2013).
Експертите дадоха и два конкретни примера: по програма „Околна среда“ са платени 1,5 млрд. лв., но засега Брюксел не
иска да ги възстанови. Същата е съдбата и на над 400 млн. лв. по селската програма.
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Финансовите корекции (пари, които не са върнати от Брюксел), наложени от 2007 до декември 2013 г., възлизат на 166
млн. лв. Това е 1,9% от изплатената безвъзмездна помощ. Над три четвърти от корекциите са по „Околна среда" (91,7
млн. лв.) и „Регионално развитие“ (36,3 млн. лв.), а 74 на сто от тях са свързани с нарушения при провеждането на
обществени поръчки.
До момента по оперативните програми без земеделските реално са изплатени 4,9 млрд. евро (61,13% от общия бюджет).
Брюксел обаче е платил 3,5 млрд. евро, останалите са дошли от родната хазна. За да усвоим 100% от европейската
помощ, до края на 2015 г. трябва да се разплатят още около 3 млрд. евро. За тях има сключени договори, но не е ясно
дали изпълнението на проектите ще бъде одобрено от ЕК.

Вестник Стандарт
√ Такса смет според размера на жилището
До края на месеца трябва да е ясна новата формула за определяне на налога
Размерът на такса смет да се определят според квадратурата на жилището. Това е един от вариантите за определяне на
таксата за битови отпадъци, които се обсъждат в работна група с участието на представители на министерства, общини и
работодателски организации. От началото на 2015 г. за определяне на такса смет вече няма да може да се ползва
данъчната оценка на имотите, тяхната балансова стойност или пазарна цена. Това гласят последните промени в Закона за
местните данъци и такси, които бяха гласувани по настояване на бизнеса.
Затова до края на месеца трябва да е ясна новата формула за такса смет, която общините събират. Три различни
варианта се обсъждат от работна група, която трябва да изработи нови механизми за определянето на местния налог.
Първият вариант за определяне на таксата е чрез измерване на индивидуалното количество изхвърлени отпадъци чрез
обема на съдовете (контейнери, кофи, торбички) или със стикери, които се лепят върху торбите. В този случай размерът
на таксата ще зависи от броя и обема на контейнерите, както и от това колко често се изхвърлят. Според кметовете обаче
има голям риск боклукът да се изхвърля до контейнера или в кофата на съседния блок. Вторият вариант е
пропорционален - изчисляват се общото количество изхвърлени отпадъци и разходите на общината за събирането им, и
сумата се разделя на броя на жителите на населеното място. Третият вариант е смесен - частта от такса смет, която е за
извозване на боклука, се определя според действително изхвърлените отпадъци, а частта за почистване на улиците се
определя според броя на жителите. Тези варианти също имат много недостатъци, защото хиляди хора имат лична карта
от един град, а живеят и правят боклук в друг. Затова се обсъждат и други варианти, като например такса смет да се
определя от количеството използвани вода или ток. Плюсовете на този вариант е, че колкото повече хора обитават едно
жилище, толкова повече вода и ток харчат. Но хората, които са отопляват на ток или нямат топла вода и ползват бойлер,
ще трябва да плащат повече за такса смет от тези, които се отопляват с парно. Затова се обсъжда и вариант такса смет да
се плаща според площта на имотите.
Този вариант е най-близък до настоящия - таксата се определя според данъчната оценка на имота или балансовата му
стойност. Кой вариант ще се избере ще решават общинските съвети. Така от 2015 г. във всяка община таксата може да се
определя по различен начин.
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√ Данъчните и Митниците събраха 594 млн. повече
594 млн. лева повече събраха приходните ведомства през второто полугодие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г.
Това сочи отчетът на правителството за една година управление в частта му за постигнатите финансови резултати. Според
изнесените данни НАП е събрала през втората половина на 2013 г. 6,950 млрд. лева, което е с 467,4 млн. лева повече от
постигнатия резултат през втората половина на 2012 г.
Агенция "Митници" пък е успяла да събере 4,324 млрд. лева в рамките на същия период, което е с 126,6 млн. лева повече
спрямо втората половина на 2012 г. Данните за първото тримесечие на 2014 г. също показват ръст от 75 млн. лева в
общите приходи на НАП и Митниците.
Новата регулация за организаторите на хазартни игри пък е донесла 11,7 млн. лева от такси за лицензи, става ясно от
отчета на правителството. Други финансови постижения, които изпъкват от документа, са създаването на звено
"Фискален контрол" за намаляване на ДДС измамите, създаването на ясни правила за определяне на референтния
лихвен процент по банковите кредити, както и въвеждането на 126 мерки за намаляване на административната тежест за
бизнеса и гражданите.
Кабинетът спести 124 млн. на бизнеса
Почти 124 млн. лв. на бизнеса са спестени заради намаляването на административните тежести в периода юли-декември
2013 г. Това са част от констатациите, записани в отчета на правителството за 1 година управление. Документът бе
утвърден от Министерския съвет вчера. В него се казва още, че планираните за реализиране до края на 2014 г. мерки ще
намалят административната тежест с още около 100 млн. лв. годишно. Невъзстановеният данъчен кредит към края на
май 2014 г. пък е "на безпрецедентно ниското ниво от около 180 млн. лв.". Кабинетът отчита и въвеждане на нови 500
електронни услуги. Равнището на безработица за първото тримесечие на 2014 г. е 13% и намаля с 0,8% спрямо същия
период през 2013 г. През периода юни 2013-април 2014 г. 213 578 безработни лица са започнали работа.
√ Нова стратегия за туризма поставя България сред топдестинациите
София. България да заеме водещо място сред петте топдестинации в Централна и Източна Европа. Това предвижда
Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (2014-2030 г.), която бе приета от Министерски съвет
днес.
Страната ни трябва да бъде позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема
национална идентичност и съхранени култура и природа, пише в стратегията. Документът подготвя набор от дългосрочни
стратегии в областта на планирането, инвестициите, вътрешния туризъм, проучванията, предоставянето на услуги,
подобряването на инфраструктурата и транспорта, професионалната подготовка и квалификация на заетия в туризма
персонал, диверсифицикацията на туристическия продукт, възстановяването и поддръжката на съществуващите
туристически зони. Посоката е към подобряване облика на дестинацията България като цяло, съобщават от пресцентъра
на Министерски съвет.
Трябва да има по-рационалното използване на природните, културните, историческите и географските ресурси, с които
страната разполага. Новият документ акцентира и върху привлекателността на регионите с туристически потенциал и
възможностите, които те предлагат за развитието на специализирани форми на туризъм.
В стратегията се набелязва необходимостта от:
разработване на туристически продукти, подходящи за възрастова категория 65+ години като комбинация между
специализираните видове туризъм – балнео-, културен, еко- и селски туризъм и др.;
насочване на националната реклама и към този сегмент туристи с акцент върху възможностите, които страната предлага
за развитие на оздравителен туризъм чрез разширяване на хотелската база с изграждане на балнео- (медикъл СПА) и
таласотерапевтични центрове и предоставяне на възможности туристите да се възползват от лечебните свойства на
българските минерални води и лечебна кал;
разработване на специализирани туристически продукти, които имат потенциал за преодоляване на сезонността и
създаване на емоционална връзка с България;
търсене на възможности за привличане на инвестиции в туризма.
Проектът на стратегия е публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МИЕ.
√ Изплатени са 60% от програма "Транспорт"
София. 60% или близо 1,2 млрд. евро от бюджета на Оперативна програма „Транспорт" 2007 – 2013 г. са изплатени. Това
отчете заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров при откриването
на Комитета за наблюдение на програмата, който се провежда в периода 4-5 юни във Велинград, съобщиха от
пресцентъра на Министерство на транспорта.
Той разясни, че е договорен целият наличен финансов ресурс, а Европейската комисия вече е сертифицирала над 850
млн. евро или 53% от бюджета. В момента се подготвя сертификат, с който сумата ще достигне над 917 млн. евро.
„Вече имаме изготвен и одобрен от Министерския съвет проект на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 –
2020 г., съобщи Петър Киров.
„Стартираха и първите две тръжни процедури по новата програма – за изграждане на първите отсечки от третия лъч на
метрото и за АМ „София – Калотина", допълни той.
До края на годината предстои провеждането на формалните преговори с ЕК относно ОП „Транспорт и транспортна
инфраструктура" 2014 – 2020 г.
Очаква се около 70% от нейния бюджет да е разпределен по равно между железопътна и пътна инфраструктура, а
останалите средства да бъдат инвестирани в интермодални и ИТ проекти в сферата на транспорта.
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Продължава работата по линията Димитровград – Свиленград, като са достигнати 48% физическо изпълнение по лот 1
(Димитровград – Харманли) и близо 32% по лот 2 (Харманли – Свиленград), отчетоха от Национална компания
„Железопътна инфраструктура".
Вече е пуснат в експлоатация участъкът Михайлово – Калояновец от проекта за рехабилитация на линията Пловдив –
Бургас, а на останалите два лота е достигнат физически напредък съответно от 80% за Стара Загора – Зимница и около
70% по Царковски – Бургас. Около 15% е физическият напредък по трите лота на линията Септември – Пловдив.
В пътния сектор се очаква тази година да бъде завършен лот 2 (Димитровград – Харманли) от АМ „Марица". По другият
лот на обекта (Оризово – Димитровград) физическият напредък надвишава 40%. По време на заседанието стана ясно, че
половината от всички пътувания с метрото са по новите отсечки, изградени със средства от Оперативна програма
„Транспорт".
Общият физически напредък по двете отсечки на подземната железница (от бул. Цариградско шосе до летище София и
от Младост 1 до Бизнес парка в Младост 4), които се изграждат към момента е около 60%, като се очаква строителството
да приключи през месец април 2015 г.
Вестник Сега
√ МОН обяви спорните моменти в новия просветен закон
Просветното министерство пусна онлайн анкета по спорните моменти в бъдещия проект на нов закон за училищното
образование. Вместо да организира обществени дискусии и кръгли маси, МОН предлага всеки ангажиран с реформата в
сектора да представи мнението си по 11 ключови теми. Подобно допитване се прави за първи път от просветното
министерство. Това е и елегантен начин, при който БСП ще заобиколи разногласията си с коалиционния партньор по
чувствителни за ДПС теми.
Първият въпрос от анкетата е кога да се приключва основното образование и как да изглежда гимназиалната степен.
Проблемът стана актуален, след като Клисарова предложи основното образование да се завършва в IX клас, а
гимназиалната степен да не се разделя на два етапа и да се учи до XII клас задължително. Другите възможни варианти са
основното образование да приключва със VII клас, а гимназията да се раздели на две - до Х и до ХII клас. Допуска се и
трети вариант - запазване на сегашния модел.
МОН ще проверява и обществените нагласи по друга чувствителна тема - обучението в началния курс. Какви оценки да
получават малките ученици, да повтарят ли IV клас и дали да има миниматури в края на началния етап - това са друга
група въпроси, по които министерството ще търси консенсус. Профилът на математическите училища, въвеждането на
разрешителни за частните занимални, статутът на ресурсните центрове и мандатност за директорите също се оказват
спорни теми.
В анкетата липсват дискусионни при предишните обсъждания въпроси, като финансирането на частните училища и
домашното образование. Но спорна според просветното ведомство се оказва темата за кариерното развитие на
учителите. Накрая анкетираните трябва да коментират със свои думи какви санкции да се налагат на учениците "като
крайна мярка при неизпълнение на задълженията им". Онлайн допитването ще продължи до 20 юни на
http://lll.mon.bg/anketa_zakon. След това се предвиждат още две публични обсъждания и най-накрая ще бъде
представен проектът на нов закон.
√ Беседки и барбекюта ще се строят вече без разрешение
С нова стратегия за туризма ще привличаме пенсионери от цял свят на почивка у нас
Вицепремиерът Даниела Бобева представи вчера промените в Закона за устройство на територията като част от
"радикалните мерки" за облекчаване на бизнеса и гражданите.
Гражданите ще могат да си поставят в двора беседка, барбекю, чешма и други удобства, без да искат разрешение от
общините. Това облекчение бе прието от Министерския съвет вчера с изменения в Закона за устройство на територията.
Те бяха подготвени от инвестиционния министър Иван Данов като част от усилията на кабинета да намали
административната тежест за хората и бизнеса. Освен това, ако собственик на жилищен имот иска да промени
предназначението му в нежилищен - тоест да си направи апартамента фризьорски салон например, също няма да иска
разрешение от кметството, както бе досега.
Промените в закона, които трябва да се приемат от Народното събрание, бяха представени вчера от вицепремиера
Даниела Бобева като част от "радикални мерки за подобряване на бизнес средата у нас". С тях се разширяват значително
правомощията на Иван Данов. Отсега нататък общините няма да решават сами къде и колко преместваеми обекти като
павилиони и маси да поставят, а това ще се случва по ред, определен от министъра. Главните архитекти на общината ще
продължат да правят схемите за поставянето на преместваемите обекти и на елементите на градското обзавеждане като
пейки и спирки, но ще трябва да се съобразяват с наредбата на министъра, а не на общинския съвет.
Измененията вменяват изрична отговорност на собствениците на рекламни съоръжения и конструкции, разположени
върху покривите на сградите, да носят отговорност за безопасността им. Съкращава се и срокът за издаване на подробен
устройствен план от 30 дни на 14 дни. Предложена е и една спорна промяна. При изменение на подробния устройствен
план е задължително да се уведомят засегнатите страни като съседите. Отсега нататък, когато те не могат да бъдат
издирени и да им се връчат уведомленията, те ще се считат за уведомени чрез "Държавен вестник". "Проектите за ПУП се
съобщават на всички заинтересовани лица, за което в някои случаи няма физическа възможност. Все още липсва имотен
регистър, кадастралният регистър е непълен и неточен, адресите са неизвестни, има починали лица или лица,
пребиваващи в чужбина.Това на практика спира за неопределено време устройствената процедура", мотивира се Данов.
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Друга негова идея вече срещна неодобрението на еколозите. Промените в ЗУТ предвиждат администрацията и
проектантите сами да решават дали строежът им попада в определените от закона категории, за които задължително се
изготвя екологична оценка. Досега, независимо от вида на строителството, инвеститорите задължително трябваше да
искат становище от Министерството на околната среда (респективно от екоинспекцията), което да се произнесе за
необходимостта от екооценка. Затова инвеститорите плащаха съответните такси. Строежите, за които се иска
задължителна екооценка, са ясно разписани в Закона за опазване на околната среда, но като се има предвид как той се
спазва у нас, предложението може да доведе до значителни проблеми.
СТРАТЕГИЯ
Разработване на туристически продукти, подходящи за възрастова категория над 65 години като комбинация между
специализираните видове туризъм - балнео-, културен, еко- и селски туризъм, е един от акцентите на Стратегията за
устойчиво развитие на туризма до 2030 г., която правителството прие вчера. Според документа Черноморието вече е
застроено и потенциалът за развитие там не е голям. Затова се залага на развитие на планинския туризъм, включително и
със строеж на нови съоръжения и писти. Уникално е наличието на пет високи планини с възможност за изкуствен сняг и
уникално съчетание между ски курорти и минерални води, което може да удължи сезона, каза зам.-министърът на
икономиката Бранимир Ботев при представянето на стратегията. Друг основен акцент е спа туризмът, тъй като
минералните води са най-слабо използваният ресурс - по-малко от 2%. Целта на стратегията е до 2030 г. България да
заеме водещо място сред петте топдестинации в Централна и Източна Европа.
Списание Мениджър
√ Производителността на труда намалява
Производителността на труда на българите намалява. Средната стойност на брутния вътрешен продукт, изработван за
час в страната пада до 12 лв. през първото тримесечие на 2014 г., спрямо 15,7 лв. през предходното. Производителността
се свива с 0,30 лв. в сравнение със същия период на 2013 г., показват данни на Националния статистически институт
(НСИ).
По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2014 г. заетите лица в икономиката са 3,302 млрд. Общият
брой отработени часове е 1,337 млрд.
Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2013 и 2014 г. показва увеличение на
относителния дял на заетите основно в аграрния сектор.
Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 5 403,3 лв. брутна добавена стойност
(БДС) средно на един зает и 12,7 лв. за един отработен човекочас.
В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 063,4 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават
средно 9,5 лв. от текущия обем на показателя.
Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 684,4 лв. БДС на един зает и 2,2 лв. за един отработен
човекочас.
investor.bg
√ НАП разкрива фискални пунктове на морските пристанища и ГКПП Калотина
Очакваният бюджетен ефект до края на годината е 25 млн. лв.
До края на юни Националната агенция за приходите (НАП) ще открие пунктове за контрол на рискови стоки на
пристанищата във Варна и Бургас и на ГКПП Калотина. Преките фискални ефекти от дейността в новите пунктове се
очаква да достигнат 25 млн. лв. до края на 2014 година, съобщават от агенцията.
От началото на годината до момента специално създадената Дирекция "Фискален контрол" е извършила над 35 000
проверки на рискови стоки. Запечатани са 6500 превозни средства, наложени са обезпечения за близо 1 млн. лв.
Проследено е движението на близо 450 млн. кг рискови стоки, сред които плодове и зеленчуци, месо, захар, брашно,
сухо мляко.
От средата на май инспекторите на НАП работят и по външните граници на страната съвместно с екипи на Агенция
„Митници“ и Българската агенция за безопасност на храните. Освен товарни, на фискален контрол вече са подложени и
лекотоварни превозни средства. Още в първите дни на съвместните проверки е разкрита и пресечена практика за
превозване с микробуси на средно 400 кг зеленчуци „за лична употреба“, посочват от приходната агенция.
С наближаването на периода, в който ще се изнася зърнената реколта, предстои и затягане на режима на движение на
камиони, железопътни композиции и кораби, превозващи зърно, допълват от НАП.
В последните месеци са предотвратени над 100 случая, в които празни камиони напускат територията на страната, а
впоследствие е декларирано, че с тях е изнесена различна селскостопанска или промишлена продукция, за което е
поискано възстановяване на ДДС.
„Виждам все по-убедителни резултати от работата на „Фискален контрол“. Освен преките фискални ползи и пресичане на
т. нар. фиктивен износ, това, което правим, помага и за по-честна и конкурентна среда, дава на българските
зеленчукопроизводители равен старт“, каза по повод проверките директорът на дирекция „Фискален контрол“ в НАП
Пламен Димитров.
Дирекция "Фискален контрол" в НАП работи от началото на годината. Тя беше създадена за борба с ДДС измамите.
Извършва проверки при транспорта на бързооборотни стоки, сред които плодове, зеленчуци, захар, месо и месни
продукти.
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