ОТЧЕТ
за ИЗПЪЛНЕНИЕ на НАСОКИТЕ за ДЕЙНОСТТА на БТПП
за периода 2009 - 2013 година,
приети от Общото събрание на БТПП на 17.06.2009 г.

РАЗДЕЛ
I.ГАРАНТИРАНЕ
НА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА
СТАБИЛНОСТ

НАСОКА

РАЗВИТИЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

АКТУАЛНОСТ

изпълнена

актуална

1. Придържане към правилата
на валутния борд до влизането
на Р. България в еврозоната.

Мярката се спазва.

2. Предприемане на
необходимите стъпки за
ускореното приемане на
България в еврозоната.

Състоянието на еврозоната е
причина за временно отлагане в процес на
на плановете на
изпълнение
правителството в тази насока.
България се придържа към
правилата за влизане в
Еврозоната и ще предприеме
конкретни стъпки за
присъединяване, когато
икономическите условия са
подходящи за това.

3. Ограничаване на
средствата, преразпределяни
чрез бюджета до максимум
35 % от БВП.

Не се спазват изцяло
намеренията на
правителството разходите да
спаднат до 35% от БВП:

частично
изпълнена

актуална

актуална
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2010 г. – 37.0% (37.9% с
вноската за ЕС)
2011 г. – 34.7% (35.7% с
вноската за ЕС)
2012 г. – 34.8 % (35.9 % с
вноската за ЕС)
2013 г. – 38.9 % (40.0 % с
вноската за ЕС)
За 2014 г. се планират
разходите да са 38.7% от БВП
(39.8% с вноската за ЕС) в
бюджета.
4. Провеждане на реформи за
повишаване на ефективността
и чувствително съкращаване
на разходите в публичния
сектор

Публичните разходи като дял
от БВП спадат през 2011 г.
неизпълнена
спрямо 2010 г., но в реални
стойности остават почти
непроменени, а през 2012 г. и
2013 г. са увеличени. Общо
нелихвени разходи по години:
2010 г. – 25 599.8 млн. лв.
2011 г. – 25 539.4 млн. лв.
2012 г. – 26 446.3 млн. лв.
2013 г. – 30 194.6 млн. лв.
/Източник: Бюджети по
години, МФ/

актуална

За 2014 г. се планира
нелихвените разходи да
нараснат до 30 993.2 млн.лв. в
2

бюджета.
Към месец февруари 2012 г.
72.7% от мерките за
оптимизация на държавната
администрация в плана са
изпълнени, 22.4% са в процес
на изпълнение и 4.9% са
неизпълнени (поради
нецелесъобразност). Планът
за изпълнение на мерките за
оптимизация на държавната
администрация съдържа 572
мерки.
/Източник: Отчет на Плана
за изпълнение на мерките за
оптимизация на държавната
администрация, февруари
2012 г./
II.ПОДОБРЯВАНЕ
НА УСЛОВИЯТА
ЗА СТОПАНСКА
ДЕЙНОСТ И
ОГРАНИЧАВАНЕ
НА
ПОСЛЕДИЦИТЕ
ЗА БЪЛГАРСКИЯ
БИЗНЕС ОТ
ИКОНОМИЧЕСК
АТА КРИЗА

1. Рязко намаляване на броя на
регулативните режими,
прехвърляне на
регистрационни режими на
браншови организации по
законово предвиден ред.

През 2013 г. са направени
някои законодателни промени частично
в насока облекчаване на
изпълнена
регулациите и подобряване
уредбата на дейността на
някои браншови организации.
Като цяло, обаче, не се
наблюдава последователност
на действията в тази насока,
липсва ясна и
систематизирана информация
за постигнатите резултати.

актуална
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По-долу са посочени позначими инициативи за
оптимизиране на
регулативните режими.
Подобряването на
административното
регулиране и създаването на
по-добра на бизнес среда са
сред приоритетните области в
Националната програма за
реформи 2011-2015 г. За
изпълнението на
Националната програма е
изготвен План за действие,
съдържащ конкретни мерки
за облекчаване на
регулаторни режими и
подобряване на
конкурентоспособността.
Според отчета за изпълнение
на Плана за действие към
септември 2013 г., от общо
108 мерки в процес на
изпълнение са 104, а 4 са
изцяло изпълнени.
Намаляването на
регулативните режими с 20%
е заложена цел в Плана за
действие за постигане на
националната цел за
4

намаляване на
административната тежест с
20 на сто. Към края на
декември 2012 г. от 135 мерки
са изпълнени 112 (83%), а
частично са осъществени 20
(15%). Изпълнените мерки
водят до ежегодно спестяване
на бизнеса на 16,8 млн. лв.,
което представлява
намаление на
административната тежест в
съответните закони с 16,3%.
Неизпълнените и частично
изпълнените мерки са
прехвърлени към Втори план
за действие за периода 20122014 г. Към момента се
очаква Министерският съвет
да приеме отчета за
изпълнението на плана към
31.12.2013 г.
От юли 2013 г. започна нова
инициатива на за намаляване
на тежестта за бизнеса. Беше
приет първи пакет от МС с 24
мерки, работи се по втория
пакет с 88 мерки и третия
пакет с 27 мерки – полезен
5

старт, но има общо около
1000 режима, за които е
необходимо да бъдат
прегледани и облекчени;
През декември 2013 БТПП
също изготви предложения за
конкретни мерки, насочени
към облекчаване на
дейността на микро-, малките
и средните предприятия чрез
промяна в нормативната
уредба. Предложенията са
представени на ключови
публични институции и
органи и към момента се
обсъждат бъдещите действия
за изпълнението им.

2.Стриктно спазване на
нормативното изискване
(Закон за нормативните
актове) за предварителна
оценка на въздействието на
проектите за нормативни
актове.

Налице са отделни опити за
предварителна оценка на
въздействието на
предлаганите проекти за
нормативни актове.
Основният проблем е липсата
на утвърдена методология за
разработване на
предварителна оценка на
въздействието. Публичните

неизпълнена

актуална

6

ведомства посочват като
пречка липсата на щатни
експерти за извършване на
такава оценка.
Като мярка № 30 от Плана за
действие по Националната
програма за реформи 20112015 г. е предвидено
обучение на експерти по
прилагане на европейската
практика за изготвяне на
оценка на нормативните
актове. Мярката е следвало да
бъде изпълнена през 2012 г.,
но до момента експерти не са
обучавани.
3. Увеличаване на контрола по
спазването на данъчния,
осигурителен и митнически
режим (особено спрямо вноса
на стоки по занижени цени и
стоки, които нарушават права
върху индустриална
собственост), бързо
реализиране на
административни и
наказателни санкции при
нарушенията, с цел силно
ограничаване на сивия сектор

Налице са действия от страна
на контролните органи
(отразени по-долу в текста),
насочени към увеличаване
събираемостта на публичните
задължения (напр. спрямо
контрабандно внесени стоки),
но сивият сектор и
корупцията съществуват все
още в непоносими за
икономиката ни размери.

частично
изпълнена

актуална

През 2011-2012 г. се въведе
задължителна дистанционна
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и корупцията.

връзка на фискалните
устроиства на търговците към
НАП. Целта е ограничаване
на сивия сектор чрез
предотвратяване укриването
на обороти.
По данни от НАП
приключените ревизии през
2011 г. са с 9 % повече от
2010 г. През 2012 г. броят на
ревизиите се запазва почти
същия както през 2011 г.
(увеличние едва с 1.4%)
Допълнително разкритите
приходи през 2011 г.
отбелязват ръст с 24 %,
спрямо 2010 г. За 2012 г. се
регистрира спад от -0,8% на
допълнително разкритите
приходи спрямо 2011 г.
Наблюдава се спад в броя на
извършените ревизии за
осигурителни вноски през
2011 г. спрямо 2010 г. с 16%.
През 2012 г. се засилва
дейността по проверки за
осигурителни вноски с 21%
спрямо 2011 г.
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От друга страна в одита на
НАП от Сметната Палата се
контатира, че „несъбраните
публични вземания за данъци и
осигурителни вноски трайно
нарастват, като увеличението
им през 2011 г. спрямо 2009 г.
възлиза на 41 на сто, което
показва, че мерките, които
НАП предприема за повишаване
на събираемостта на
просрочените публични
вземания от данъци и
задължителни осигурителни
вноски са недостатъчни.”

По данни на Агенция
Митници през 2011 г. са
съставени общо 11 034 акта за
установяване на
административни нарушения,
които са с 2941 повече от
констатациите през 2010 г. За
2013 г. са съставени общо
5698 акта за установяване на
административни нарушения.
4. Чувствително намаляване
на административните такси и
аргументираност и
обоснованост при определяне

С Постановление на
Министерския съвет № 1 от 5
януари 2012 г. е приета
Методика за определяне на

частично
изпълнена

актуална
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на техния размер.

разходоориентиран размер на
таксите, като
административните органи са
задължени в срок до 30
септември 2012 г. да внесат в
Министерския съвет проекти
на нормативни актове за
промени в тарифите в
съответствие с методиката.
Промените в тарифите
следваше да влязат в сила от
1 януари 2013 г., но такива не
са предложени.
Няма развитие по
многократно обсъждани
предложения за промени в
законодателството, като
приемане на нов Закон за
браншовите организации и на
нов Закон за таксите,
изменение в Закона за
местното самоуправление и
местната администрация (във
връзка с конкретизиране на
условията за въвеждане на
регулативни режими от
общините), Закона за
местните данъци и такси
(относно определяне такстата
за смет въз основа на
относими критерии).
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5. Повишаване прозрачността
на процедурата по
обществените поръчки, чрез
включване в комисиите по
оценка на представители на
браншови организации и чрез
разширяване на кръга на
данните, вписвани в регистъра
на обществените поръчки; при
възлагане на обществени
поръчки да не се допуска
участие на чуждестранни
фирми от извъневропейски
страни, в които няма
реципрочен достъп на
български фирми до
обществени поръчки и за
фирми, които ползват преки
или косвени помощи чрез
публични ресурси.

През август 2013 г. в НС е
внесен проект за изменение
на Закона за обществените
частично
поръчки - ЗОП /с вносител
изпълнена
Министерски съвет/, в който
са предвидени по-значими
промени в насока
увеличаване на прозрачността
и контрола, разширяване
достъпа на малки и
стартиращи фирми до
обществени поръчки,
електронизация на
процедурите, разширяване на
кръга на данните, вписвани в
регистъра на обществените
поръчки, извършване по
служебен път на справките, с
данни за които разполагат
публичните органи,
изключване от кръга на
кандидатите на лица, които са
били некоректни
изпълнители/нарушители при
предишни ОП, ограничаване
събирането на такси по
документите до тяхната
стойност и облекчаване на
предоставянето на тези
документи на кандидатите, и
др.

актуална
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Не е възприето
предложението за
задължително включване на
представители на браншовите
организации в комисиите по
оценка, както и ограничаване
на участието на
чуждестранни фирми от
извъневропейски страни, в
които няма реципрочен
достъп на български фирми, с
изключение на хипотезата на
чл. 118, ал. 2 от ЗОП.
Към настоящия момент,
законопроектът е в процес на
разглеждане в НС.
Следва да се отбележи, че
посоченият проект на ЗИД на
ЗОП има за цел да въведе поналежащите промени, като е
планирано през 2014 г. да
бъде изготвен изцяло нов
ЗОП, след приемане на
очакваните нови европейски
директиви в областта на
обществените поръчки в
началото на 2014 г.
6.Определяне на конкретни
12

ангажименти за:

--------------------------------------- ускорено изграждане и
подобряване на основната
инфраструктура (железопътна,
пътна, морска, речна и
летищна), както на
територията на България, така
и за връзките й със съседни
балкански държави и с
централна Европа;

--------------------------------------

----------------------- -----------------------

Транспортната
инфраструктура е в
интензивен процес на
подобряване и доизграждане,
в т.ч. и на второстепенната
пътна мрежа. Реализираните
проекти до голямата степен
се отнасят до пътната
инфрастуктурата, като все
още не са налице съществени
подобрения в железопътната
инфраструктура. Не е
извършено стабилизиране на
финансовото състояние на
БДЖ и НКЖИ.

частично
изпълнена

--------------------------------------

----------------------- -----------------------

Въпреки че с промените в
Закона за енергетиката от
юли 2013 г. се предвижда
разширяване на общественото
участие в управлението на
енергетиката и въвеждането
на някои нови разпоредби във

неизпълнена

актуална по
отношение на
ЖП
инфраструктура
та

---------------------------------------преструктуриране и
ефективно регулиране на
монополните дейности и
въвеждане на изисквания към
монополните дружества, към
доставчиците на обществени
услуги и към държавните
предприятия за разкриване на

актуална
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информация като към
публични компании.

връзка с изкупуването на
енергия и разпределението на
разходите, тези промени не
доведоха до решаване на
проблемите, свързани с
монополите и
необходимостта от
разкриване на информация.
През 2013 г. бяха внесени
промени в Закона за
публичност на имуществото
на лица, заемащи висши
държавни и други длъжности,
по силата на които се
публикуват данни за
имотното състояние на
управленския състав на
енергийни дружества с над
50% държавно участие.
В началото на 2014 г.
Решението на ДКЕВР за
отделянето на ЕСО е
публикувано. С него ЕСО
става независим преносен
оператор, което ще позволи
дружеството не само да
управлява мрежата, но и да
създаде електроенергийна
борса.
Въпреки това към момента
14

все още липсва прозрачност
при определянето на
регулираните от ДКЕВР цени.
7. Разработване на пакет от
мерки и активно провеждане
на кампания “Изберете
българското“ за насърчаване
на потреблението на
произведени в България стоки
и услуги, вкл. и с цел
антиимпортен ефект, в
рамките на международните
договорености на страната ни.

Като инициатива в тази
насока следва да се отчете
националната рекламна
кампания на МИЕТ за
туризма по четири водещи
паневропейски телевизионни
канала.

частично
изпълнена

да не се
актуализира

Активна дейност за
подобряване на позициите на
българските стоки извършва
Съюз „Произведено в
България“. Съюзът
организира множество срещи
и участва в реализирането на
редица инициативи /напр. в
Пловдив, в сътрудничество с
местни хипермаркети,
безплатно се предоставя
площ за реклама от български
производители/.
Правят се постъпки за
преразглеждане на
договорите с големите
търговски вериги, в защита на
интересите на българските
фирми, чрез подобряване на
15

условията
за продажби на български
стоки в хипермаркетите.
Провежданите кампании
обаче няма да постигнат
целения ефект, ако не се
извършва надлежен граничен
и митнически контрол на
стоките от трети страни, с
оглед да се предотвати
предлагането им на цени,
които нелоялно конкурират
българското производство.
8. Преглед на политиките за
прилагане на правилата и
режимите за държавна помощ
с приоритет осигуряване на
максимална степен на
подкрепа за бизнеса (особено
за стартиращите малки и
средни предприятия) в
рамките на действащите
Европейски регламенти.

Режимът на държавна помощ
- de minimis е залегнал в
насоките за кандидатстване с
проекти по всички
оперативни програми, с
изключение на мерките, по
които са определени
бенефициенти – публични
институции. По ОП
Конкурентоспособност се
обявяват и схеми с
предварителна нотификация
от ЕК на тавана на
отпусканата помощ, което
позволява да се надхвърлят
границите от 200 хил. евро за
три данъчни години.

изпълнена

актуална
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9.Ускоряване на процедурите
за административно
обслужване чрез
електронизация на
документите; стандартизиране
и опростяване на всички
процедури и услуги,
администрирани от местна
или държавна власт - напр.
събиране на всички плащания
във връзка с работни заплати
(социална осигуровка, здравна
осигуровка от фирмите,
здравна осигуровка от
работниците) към НАП да се
извършва чрез едно платежно
нареждане за банков превод в
едно перо, а в НАП сумите
автоматично да се разпределят
в регламентираните
съотношения.

Понастоящем броят на
електронните услуги,
предоставяни от държавната
или общинска
администрация, е ограничен.
От 562 държавни ведомства и
служби само 80 предлагат
електронни услуги.

частично
изпълнена

актуална

Стъпка към стандартизиране
на документите е
предложението от август
2013г. за промяна в ЗОП, с
която се предвижда
подаването на документи и
провеждането на процудури
по електронен път.
Все още изостава дейността,
свързана със цялостно
стандартизиране на
административните
документи, тяхната
електронизация и за
простяване на
административните
процедури.
От 01.01.2013г. влезе в сила
единно платежно нареждане,
с което лицата могат да
погасяват наведнъж всички
свои данъчни и осигурителни
17

задължения.
През юни 2013 г. от
Министерски съвет е одобрен
Базисният модел на
комплексно административно
обслужване, с роля на обща
рамка за въвеждане на този
вид обслужване в държавната
администрация.
При КАО административните
услуги сде предоставят от
администрациите, без да е
необходимо заявителят да
предоставя документи и
доказателства, за които вече
са налице данни в
административните
структури. Базистният модел
е насочен към подобряване на
взаимодействието между
публичните институции,
осигуряване на максимално
близък и улеснен достъп за
гражданите до
администрацията,
разширяване на дела на
електронните
услуги,съкращаването на
сроковете във връзка с
обслужването, създаването на
интегрирани информационни
18

системии др.
За да се създаде нормативна
рамка за прилагане на
Базисния модел е изготвен
проект на ЗИД на АПК, който
към момента се разглежда от
Народното събрание.
10.Обсъждане с Асоциацията
на банките в България на
въпроса, свързан с
облекчаване на лихвите по
кредитиране.

Наблюдава се подобряване на
условията при кредитирането
със започването на дейност
на Гаранционния фонд по
инициативата Джереми.

неизпълнена

актуална

частично
изпълнена

актуална

При все това, въпреки
опитите за регулиране в тази
сфера, не е налице особен
резултат.
III.
ПОВИШАВАНЕ
НА
УСВОЯЕМОСТТА
НА СРЕДСТВАТА
ОТ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ФОНДОВЕ И
ПОВИШАВАНЕ
НА РОЛЯТА НА
СОЦИАЛНИТЕ
ПАРТНЬОРИ В

1.Обезпечаване на по-голяма
прозрачност при разходване
на средствата от европейски
фондове, чрез увеличаване
(на 50 %) на представителите
на социалните партньори в
Комитетите за наблюдение на
оперативните програми и
отмяна на изискването за
конфиденциалност в работата
на тези комитети.

Постигнат е напредък за
публичност на заседанията на
Комитетите за наблюдение,
чиито протоколи и решения
се публикуват в интернет.
Процентното участие на
представителите на
социалните партньори в
комитетите за наблюдение
остава непроменено.
През декември 2013 г. в
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Народното събрание беше
внесен проект на ЗИД на
Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на
интереси, в който се
предвижда членовете на
Комитетите за наблюдение по
ОП /в това число социалните
партньори/ да бъдат
включени в обхвата на закона
като публични личности.
БТПП възрази срещу това
предложение в официално
становище до Народното
събрание. Законопроектът
към момента е в процес на
разглеждане от НС.

КОМИТЕТИТЕ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ

2.Ускоряване на процеса по
обявяването на нови
процедури за набиране на
проектни предложения с
потенциални бенефициенти (и
подизпълнители) бизнеса и
социалните партньори.
Провеждане на задължителни
консултации със
заинтересованите лица при
подготовката на проекти с
институционални
бенефициенти по
оперативните програми,

Сроковете за обявяване на
новите процедури са
залегнали в Индикативните
програми за всяка оперативна
програма. БТПП многократно
е настоявала да се спазват
сроковете, заложени в тези
индикативни програми. През
2011 г. се наблюдаваше постриктно спазване на тези
срокове.
Подготвя се проектозакон за
усвояване на средствата от
ЕС, чрез който ще отпаднат

неизпълнена

актуална
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финансирани със средства от
ЕСФ.

някои от досега действащите
нормативни актове и ще се
рационализира процеса на
усвояване на еврофондовете.

3.Бързо реализиране на
отговорност на длъжностни
лица, по чиято вина се спира
или забавя европейско
финансиране.

Не може да се направи извод,
че е налице напредък за
бързото реализиране на
отговорност на виновните
длъжностни лица, по чиято
вина е забавено
финансирането. Забавянето е
в резултат най-вече на
тромавото обработване на
документацията. За това
свидетелстват множеството
оплаквания при
възстановяване на средства,
изразходвани по договори,
финансирани с европейски
средства. Оплакванията са
свързани с липса на ясни
предварителни изисквания, с
промяна на тези изисквания в
хода на изпълнение на
проектите, както и с
неспазване на принципа, за
който БТПП винаги е
настоявала, за еднократност и
изчерпателност на
забележките от страна на
Управляващия и

неизпълнена

актуална
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Договарящите органи по ОП,
недостатъчно пълни и
конкретни ръководства, което
дава възможност за
субективно тълкуване и
променливи решения на
административните органи по
едни и същи въпроси.
Други причини за забавяне на
плащанията са тромавите и
тежки бюрократични
изисквания по отношение на
отчетността по проектите;
честите промени в
изискванията към
бенефициентите в процеса на
изпълнението на проектите и
промени в самите
Ръководства. В редица
случаи новите изисквания се
прилилагат със задна дата,
което законът допуска само
по изключение. Причина за
забавянето в плащанията е и
недостатъчния капацитет на
администрацията да
обработва отчетната
документация, независимо от
начина, по който е предадена
– на книжен или на
електронен носител.
22

IV.ЕФЕКТИВНОС
Т НА
АДМИНИСТРАЦИ
ЯТА

1.Освобождаване на
административен капацитет и
снижаване на стопанските
разходи, чрез:
--------------------------------------

прехвърляне на полеките регулативни
режими от държавните
органи на браншовите
организации, въз
основа на конкурс и
при законово
определени критерии –
приемане на Закон за
браншовите
организации;

--------------------------------------

освобождаване на
държавните
институции от
информационни,
консултантски и други
услуги, чрез принципна
забрана те да се
извършват от
финансирани от
бюджета на Р. България
или този на ЕС

--------------------------------------

----------------------- -----------------------

Приемането на Закон за
браншовите организации е
заложено като мярка в
Програмата му за по-добро
регулиране, със срок на
изпълнение 2012 г. Към
настоящият момент не е
налице изпълнението му.

неизпълнена

--------------------------------------

----------------------- -----------------------

Липсва реализация на
конкретни стъпки в тази
насока.

неизпълнена

актуална

актуална

БТПП многократно е
застъпвала официално тази
позиция, особено по
отношение на функциите на
ИАНМСП, много от които се
свеждат до предоставяне на
бизнес услуги, което
23

институции, когато
такива услуги се
предоставят възмездно
от неправителствени
организации и фирми.
Ако това се налага за
реализирането на
приети от
правителството
политики,
изпълнението им да
става чрез възлагане по
реда на обществените
поръчки или при
условията на усвояване
средства от
европейските фондове;
---------------------------------------

нелоялно конкурира частната
инициатива.

--------------------------------------

----------------------- -----------------------

реално въвеждане в
специалните закони на
принципа на
„мълчаливото
съгласие";
регламентирана
процедура за доказване
на мълчаливото
съгласие.

Предложението е включено
през 2014 г. в третия пакет от
мерки за намаляване на
административната тежест за
фирмите. Предстои
обществено обсъждане на
пакета, преди одобрението му
от МС.

неизпълнена



актуална
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2. Премахване на
ограниченията за приемно
работно време на службите,
обслужващи фирми и
граждани в рамките на общото
работно време на
администрацията

В държавните институции
през 2012 г. бе създадена
възможност за определяне на
плаващо работно време, като
всяка институция установява
това с правилник.

частично
изпълнена

да не се
актуализира

неизпълнена

актуална

неизпълнена

актуална

На практика положителни
резултати се наблюдават по
отношение непрекъснатостта
на работата в обедните
часове, което обаче не може
да се каже за удължаването на
вечерното работно време.
3. Имуществена (персонална и
ведомствена) отговорност на
административните служители
за неотговаряне в срок на
подадени жалби и сигнали,
запитвания
4. Реципрочни отговорности
на държавните органи,
физическите и юридически
лица за неточно изпълнени
или неизпълнени изцяло или
частично задължения на техни
служители; реципрочна лична
отговорност на виновните
държавни служители, за

Досега не е нормативно
регламентирана такава
отговорност за виновните
длъжностни служители. Не е
налице и публична
информация за наложени
дисциплинарни наказания на
такива служители.
В масовия случай липсва
нормирана такава реципрочна
отговорност.
В приетата Наредба за
заплатите на служителите в
държавната администрация (в
сила от 01.07.2012 г.) са
предвидени основания за
повишаване на
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гарантиране засилване на
държавността и справедливо
отчитане приноса на отделния
служител в публичната
администрация.
5.Ефективно
противопоставяне срещу
корупцията – с превантивна
дейност срещу ограничаване
възможностите за вземане на
решения по целесъобразност
от служителите в публичния
сектор, настойчивост от
държавните органи за нейното
установяване, наказателно
преследване и изтърпяване на
наказанието;

възнагражденията и
допълнителни
възнаграждения при
постигнати добри резултати в
работата.
Не е налице сериозен
напредък в тази насока и
показателно за този извод е
последното изследване от
2012 г. на международната
организация Transparency
International: „Индекс на
възприятие на корупцията”
според който сме на 77-мо
място сред 175 държави. С
по-лоша позиция от нас сред
страните членки на ЕС е само
Гърция.

неизпълнена

актуална

В доклада на ЕК за България
в областта на организираната
престъпност и корупциата от
януари 2014 г. е посочено, че
като цяло усилията за борба с
корупцията са много
ограничени, а проблемът е
системен във всички части на
публичната администрация.
Институционалните промени
по една или друга причина не
са дали очаквания резултат. В
областта на обществените
26

поръчки законодателните
промени по-скоро
затрудняват, отколкото
подпомагат положителното
развитие. Като най-сериозен
проблем се изтъква
корупцията по високите
етажи, които обаче не се
преследват адекватно от съда.
Положителна тенденция е
отбелязана работата на
вътрешните инспекторати в
държавните ведомства, под
ръководството на Главния
инспекторат към МС.
6.Задължение на НПО за
мотивиране на предложенията
към администрацията.
Реципрочно задължение на
администрацията за отчет по
изпълнението на поетите
ангажименти и задълженията
и мотивиране при
неприемането на предложения
или при неизпълнението на
поети задължения.

БТПП стриктно изпълнява
ангажимента за писмено
мотивиране на направените
от нея предложения. Не е
налице подобно реципрочно
поведение от страна на
администрацията.

частично
изпълнена

актуална

БТПП многократно е
заявявала позиция за
прозрачност на извършените
действия по изпълнение на
задълженията на
администрацията, публичност
и обсъждане на дадените
27

становища от НПО и изрично
мотивиране при
неприемането им и засилено
взаимодествие със структури
на гражданското общество
(напр. относно Правилника за
дейността на Народното
събрание, дейностите в
сферата на управление на
енергетиката, и др.). Макар и
на места тези задължения да
са предвидени нормативно
или да са направени законови
промени в тази насока, остава
проблемът с практическото
им приложение.
V.ОБЕЗПЕЧАВАН
Е НА
АЛТЕРНАТИВНИ
ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ И
РЕЗЕРВИ, ЧРЕЗ
СЪДЕЙСТВИЕ
ПРИ:

Приемане на енергийна
стратегия на България,
отразяваща дългосрочните
интереси на доставчиците
и потребителите в
основните икономически
сектори и включваща:
--------------------------------------o рязко повишаване
ефективността на
енергийната
система – в това
число производство
и пренос;
1.

Обща информация:

Актуална

През юни 2011 г. е приета
енергийна стратегия на
България до 2020 г.,
включваща като приоритети
повишаване на ефективността ----------------------на енергийната система,
свързване с газопреносните
В процес на
системи на съседните
изпълнение
държави, насърчаване
развитието на алтернативните
енергийни източници.
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--------------------------------------o свързване на
газопреносните
мрежи на отделните
европейски
държави;

--------------------------------------o ангажимент за
регламентиране на
насърчителни мерки
за строеж на
резервни газови
стопанства на
предприятията и за
наличие в
новоизграждащите

През 2013 г. отношението
към алтернативните
енергийни източници беше
преразгледано. Бе въведена
задължителна такса, без
предаварнително да се обсъди
и да се отчете влиянието й
върху сектора.
Темата за шистовия газ беше
отхвърлена, но предстои
преразглеждането й в рамките
на ЕС.
Има намерения за
строителството на 7 блок в
Козлодуй. За АЕЦ Белене все
още няма ясно развитие.
Темата Южен поток ще се
обсъжда с участието на ЕК.
2014г. - Има предложен
законопроект внесен в НС,
за гарантиране на
наличните количества, но
не и за финансиране на нови
предприятия.

----------------------- ---------------------В процес на
Актуална
изпълнение

-----------------В процес на
изпълнение

--------------------Актуална
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се предприятия на
алтернативен
енергиен източник;

--------------------------------------o принципи/инструме
нтариум за
финансиране на
предприятията за
подържане на
запаси от
алтернативни
горива,
осигуряващи техния
нормален работен
процес за 15 дни.
--------------------------------------2. Разработване/приемане на
нормативни актове за:
--------------------------------------o промяна на
механизма за
определяне на
регулираните от
държавата цени на
енергоносители;

---------------------------------------

----------------------- --------------------В процес на
Актуална
изпълнение

-------------------------------------Променени са
взаимоотношенията между
доставчици, търговци и
разпределители.

--------------------------------------

----------------------частично
Актуална
изпълнена

----------------------30

промени в Закона за
енергетиката,
насочени към
защита на правата и
интересите на
българските фирми
при неоснователно
спиране на
доставките;
--------------------------------------o регламентиране на
възможности за
отпускане на целеви
кредити (Банка за
развитие) за
закупуване от
фирмите на
инсталации за
алтернативни
горива;
o

--------------------------------------o намаляване на
акциза на пропанбутан до
минималния за

В процес на
изпълнение

-------------------------------------Към настоящия момент,
Българската банка за
възстановяване и развитие
предлага инвестиционни
кредити за закупуване на
цели предприятия/дялове,
придобиване на дълготрайни
активи; ново строителство и
реконструкция; разширяване
на дейността, развитие на
бизнеса. Годишната лихва е
между 7% и 9%. Целеви
кредит, ориентиран
конкретно към закупуване на
инсталации за алтернативни
горива, не е предвиден.

-----------------------

--------------------------------------

-----------------------

частично
изпълнена

неизпълнена
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страните от
Европейския съюз.
---------------------------------------

--------------------------------------

-----------------------

обща информация:
През 2013 г. юли 2013 г. са
направени промени в Закона
за енергетиката, като някои от
по-важните са посочени подолу:
Създаден е Обществен
съвет към министъра на
икономиката и енергетиката,
с функции по защита на
интересите на потребителите.
В състава на Обществения
съвет се включват
представители на
потребителски сдружения,
синдикални организации,
научни съюзи, НПО.
Законодателните изменения
включват въвеждане на
механизъм за разпределяне на
невъзстановяемите разходи
между крайните клиенти,
както и методика за
компенсиране на разходите в
полза на обществото.
Предвидено е ново
правомощие на ДКЕВР да
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определя пределна стойност
на разходите за закупуване
на студен резерв въз основа
на тръжна процедура.
Отпада задължението на
НЕК да изкупува тока от
всички производители,
вместо това ще се изкупува от
най-евтините - от АЕЦ
"Козлодуй" и "Марица изток
2".
Тези и други промени в
закона са представяни като
целящи защита на
потребителите, намаляване на
цените на енергията,
намаляване на разходите в
енергетиката, подобряване на
износа.
Посоката на измененията в
закона е правилна и ефектът
се очаква да бъде
положителен. При свободен
пазар това ще доведе до
съобразяване на монополите с
цените на реалния пазар в ЕС.
Намесата на държавата не е
непазарна. В дружествата
собственост на държавата,
същата може да определя
свои цени, като това се отнася
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само за регулираните цени, а
не за свободно договаряните.
3.

Разработване на мерки за
осигуряване на бъдещи
инвестиции за:

Актуална

--------------------------------------o хранилището в
Чирен, осигуряващи
дневен добив на
природен газ,
удовлетворяващ
70 % от
среднодневното
потребление в
есенно-зимния
период; изграждане
на ново подземно
газово хранилище в
района на Галата,
което да осигури
допълнителни
резерви за
икономиката;

-------------------------------------Данните за количествата
приходен газ на хранилището
в Чирен са публично
достъпни и се актуализират.
Разширяването на хранилище
до 1 млрд. куб. м. не е
извършено, както и не е
изградено ново хранилище до
Галата.

-----------------------

--------------------------------------o свързване на
газовата система на
България с тези на
Гърция и трите

--------------------------------------

-----------------------

Газовите връзки:
- с Турция и Гърция се

в процес на
изпълнение

В процес на
изпълнение
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газопровода на
Румъния със
средства,
предоставени от
Европейската
комисия за справяне
със световната
финансова криза;

--------------------------------------o изграждане на
терминали за
втечнен газ с
регионално
значение извън
акваторията на
Черно море.
4.Периодично извършване на
анализ на причините за
забавяне на концесии за

очакват да са готови до края
на 2016 г.
- с Румъния стартира
изграждането през август
2012 г. с очакване за
готовност март 2014 г.
- със Сърбия – с очакване за
готовност през 2017 г.
Според първоначалните
планове "Набуко" трябваше
да достави първите
количества газ през 2013
година, но в последствие се
оказа, че проектът няма да се
реализира.
„Южен поток” – през
ноември 2012 г., се подписа
инвестиционното решение,
обявена е обществена
поръчка за строителството
му.
--------------------------------------

----------------------в процес на
изпълнение

От 18.01.2012 г. е в сила
решение за забрана върху
прилагането на технологията

в процес на
изпълнение

Актуална
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проучване и добив на
природен газ и други
енергийни ресурси и
обявяване на нови такива с
оглед осигуряване на
постоянни местни източници
на енергийни суровини;

хидравлично разбиване при
проучване и/или добив на газ
и нефт на територията на
Република България.

5. Прозрачност и
информиране на обществото
за напредъка по
междудържавните преговори
и активизиране на дейността
на българските участници за
ускоряване на реализацията на
международните проекти
„Южен поток” и „Набуко”;

Проектът за пренос на газ
„Южен поток” е в процес на
в процес на
реализация, а „Набуко” –
изпълнение
отказ от осъществяване на
инвестицонните намерения на
акционерите в консорциума.

6.Договаряне за продажба на
емисионни права по

В процес на обсъждане в
Консултативния съвет по

Към момента местният добив
на природен газ има
незначителен размер (между
10-15%) в общото
потребление на газ в
страната. България
продължава в голяма степен
е зависима от вноса. През
2012 г. се инициираха
конкурси за проучвания на
територията на страната.
Очаква се до началото на
2015 г. да започне добива на
газ от находището в Девенци.
Актуална
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Протокола Киото с оглед
реализиране на около
1 млрд. лв. и подпомагане с
част от тези приходи
изпълнението на проекти за
намаляване на техните
емисии.
VI.ОПТИМИЗИРА
НЕ НА
ДАНЪЧНИЯ И
ОСИГУРИТЕЛЕН
РЕЖИМ

Пакта за индустриална
стабилност.

В процес на
изпълнение

-------------------------------------През 2010 г. проблемът беше
частично решен, чрез
приемането на Решение на
Министерски съвет №
197/2010 за уреждане на
задължения на
републиканския бюджет - със
сконтиране на дължимите
към кредиторите суми.
Правителството „Орешарски”
декларира „изчистване”.
От гледна точка на правната
регламентация относно
търговските сделки мярката е
изпълнена, чрез приемане
през 2013 г. на промени в
Търговския закон за

----------------------- -----------------------

актуална

1.Ускорено въвеждане в
практиката на държавните
органи на принципа
„Държавата – пример за
изряден платец”, чрез:
--------------------------------------- съкръщаване на сроковете за
разплащане от държавата;

частично
изпълнена

актуална
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--------------------------------------- намаляване на срока за
възстановяване на ДДС и
поставяне на ясни срокове и
отговорности за неспазването
им и от страна на данъчните
органи;

разплащане от публичния
възложител в рамките на 30
дни и по изключение – 60
дни.
По данни на МФ се
констатира подобрение в
разплащането към бизнеса
през 2013 г. спрямо 2009 г.
Към 30.06.2013 г.
просрочените задължения са
307 млн. спрямо 799 млн.лв.
към 30.06.2009 г. Въпреки
това през периода 2009-2013г.
има различна динамика в
редовността на плащане.
-------------------------------------- ----------------------- ----------------------Налице е макар и малко
скъсяване на сроковете за
актуална
частично
приспадане, прихващане и
изпълнена
възстановяване на дължимия
данъчен кредит по чл. 92 от
Закона за данъка върху
добавената стойност (за
различните хипотези - от 45
дни на 30 дни, от три данъчни
периода на два данъчни
периода).
В края на 2013 год.
Правителството „Орешарски”
отчита в предварителен
порядък цялостно изпълнение
на задълженията на
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държавата по
възстановяването на ДДС.
Очаква се правителството да
представи окончателна
официална информация по
--------------------------------------- въпроса.
-------------------------------------- ----------------------- ----------------------- своевременно и коректно
изплащане на задълженията по Относно задълженията за
актуална
неизпълнена
обществени поръчки от страна разплащане по обществени
поръчки правителството
на възложителите.
„Орешарски” прави
противоречиви изявления
(напр. вицепремиер Д. Бобева
на 04.09.2013 г. - за
неразплатани по-малко от 160
млн. лв. задължения по
обществени поръчки;
премиер Орешарски на
20.09.2013 г. – започнало е
изплащането 242 млн. лв.
задължения по обществени
поръчки).
В БТПП постъпват сигнали от
нейни членове за
продължаваща сериозна
забава на държавни органи и
предприятия при
разплащането на обществени
поръчки, поради което не
може да се приеме, че тази
мярка не е изпълнена.
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2.Премахване на данъка върху
дивидента от 5% и намаляване
с 5% на данъка върху
доходите на едноличните
търговци

Предложението не е прието,
вкл. и с промените на Закона
за корпоративното подоходно
облагане за 2012 г.

3. Премахване на облагането
на разходите за командировка
над тавана, определен за
публичния сектор

Предложението не е прието,
вкл. и с промените на
данъчните закони за 2012 г.

4. Ясен регламент за
освобождаване от ДДС на
плащанията между партньори
по международни проекти,
финансирани със средства от
ЕС;
5.Премахване солидарната
отговорност при ДДС,
прозрачност в действията на
данъчната администрация
6.1.Намаляване на
осигурителната тежест за
фирмите и равно участие на
работодатели и работници в
приноса към пенсионните
фондове.

Мярката в известна степен е
изпълнена, чрез ясно
регламентиране на перата
(вида разходи), които се
финансират от европейските
фондове.
Мярката не е изпълнена и
посочената разпоредба (чл.
177 от Закона за данъка върху
добавената стойност)
продължава да се прилага.
Не е налице намаляване на
осигурителната тежест за
фирмите, както и равно
разпределение на
осигурителната вноска между
работодател и работещ.

--------------------------------------6.2.Запазване на стимулите за
допълнително доброволно

-------------------------------------Запазени са стимулите за
допълнително доброволно

неизпълнена

актуална

неизпълнена

актуална

частично
неизпълнена

актуална

неизпълнена

актуална

неизпълнена

актуална

----------------------- ----------------------да не се
изпълнена
актуализира
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VII.РЕГЛАМЕНТИ
РАНЕ НА
БАЛАНСИРАНИ
ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ
РАБОТНИЦИТЕ И
СЛУЖИТЕЛИТЕ
И
РАБОТОДАТЕЛИ
ТЕ ЧРЕЗ:

пенсионно осигуряване.

пенсионно осигуряване.

1.Балансирана свобода на
договаряне в отношенията
работник/служител –
работодател

В последните две години бяха
регламентирани няколко
гъвкави форми на заетост,
които осигуриха свободата за
договаряне на условия на
трудовите договори – като
напр. в чл. 114 от Кодекса на
труда (работа през
определени дни от месеца,
без ограничение на броя на
дните), надомната работа,
дистанционната работа.
Прието е и изменението в
КТ, регламентиращо наемане
на работа чрез предприятия за
временна заетост.
Въпреки опитите за създаване
на такъв механизъм (чрез
създаване на
междуведомствена работна
група към Министерство на
труда) не се постигна
споразумение между
социалните партньори
относно изходните параметри
на подобна методика.
Министерство на труда също
не предложи свой вариант за
такъв механизъм/методика.
Няма напредък по

2.Създаване на по-гъвкав
пазар на труда, вкл. и на
опростени условия за
започване и прекратяване на
трудовите правоотношения.

3.Разработване на механизъм
за размера на минималната
работна заплата с основни
критерии за определянето й –
ръст на производителността и
на брутния вътрешен продукт
на глава от населението.

4.Нормирано регламентиране

изпълнена

неизпълнена

да не се
актуализира

актуална
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на реципрочни отговорности в
трудовите правоотношения на
работодателя – от една страна
и на работниците и
служителите – от друга

5.Отмяна на задълженията за
работодателя да финансира
несвойствени за
производството разходи

VIII.ПОДОБРЯВА
НЕ НА
ТРИСТРАННОТО
СЪТРУДНИЧЕСТ

1.Спазване на разпоредбите на
Кодекса на труда, а при
необходимост и промени в
него, гарантиращи обсъждане

изпълнение на тази мярка,
неизпълнена
въпреки че беше направен
такъв опит. Така напр. с
изменение на Кодекса на
труда през 2012 г. в чл. 414а
беше регламентирана
административно-наказателна
отговорност и за работника,
който работи без трудов
договор – тази промяна беше
обявена за
противоконституционна с
решение на КС № 7 от
19.06.2012 г.
Няма напредък за решаването
на този въпрос. Нещо повече
неизпълнена
– настоятелни са
предложенията на
синдикатите за разширяване
на тези задължения на
работодателите – така напр.
има настойчиво предложение
от синдикатите за включване
в Кодекса на труда на
задължение за работодател да
събира по ведомост членския
внос на синдикалните
членове.
Предложението е
реализирано, чрез приетия
изпълнена
нов Правилник за
организацията и дейността на

актуална

актуална

да не се
актуализира
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ВО

в Националния съвет за
тристранно сътрудничество на
всички проекти за нормативни
актове, по въпроси от негова
компетенстност, вкл. и
законопроектите, разработени
по инициатива на депутати с
участието на всички страни в
социалния диалог.

Народното събрание, в който:
се създаде задължение за
водещата комисия да изисква
становище от НСТС, когато
законопроектът касае трудови
и осигурителни отношения;
се създаде Консултативен
съвет по законодателството, в
който се включват и
представители на
гражданските организации; се
предостави възможност за
създаване на обществени
съвети към постоянните
комисии, в които се включват
представители на
гражданските организации;
се предостави право на
представители на
организации (браншови и др.)
да участват в работата на
постоянните комисии.

2.Развитие на
законодателството относно
агенциите за временна заетост
3.Нормативно регламентиране
на работата от разстояние
(telework).
4.Изравняване на броя на
представителите на държавата
и общините с тези на здравно

Мярката е изпълнена, чрез
промени в Кодекса на труда.
Мярката е изпълнена, чрез
промени в Кодекса на труда.
Мярката е изпълнена.
Направена е нормативна
промяна на начина на

изпълнена

да не се
актуализира

изпълнена

да не се
актуализира

изпълнена

да се следи във
връзка с внесения
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IX.УСЪВЪРШЕНС
ТВАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛН
АТА СИСТЕМА

осигурените лица в
Събранието на
представителите на НЗОК.

управление на НЗОК, като е
заличен като орган
Събранието на НЗОК. Вместо
това е създаде н 9-членен
Надзорен съвет, в който
неправителствените
организации (на пациенти,
работодатели и синдикати)
имат общо пет члена.

1.Набелязване и реализиране
на ефективни практически
мерки за по-тясно свързване
на образованието и
професионалното обучание с
нуждата на икономическите
субекти

Има отчасти предприети
действия в посока на по-тясно в процес на
сътрудничество с бизнеса.
изпълнение
В края на 2013 г. в
Народното събрание са
внесени за разглеждане
предложения за промени в
Закона за професионалното
образование и обучение.
Предвидено е въвеждане на
системата на дуално
обучение, даваща възможност
на учениците паралелно с
обучението си да натрупат
практика по изучаваната от
тях професия чрез работа в
частно предприятие, за което
между работодателя и
професионална гимназия се
сключва договор.
Законовите предложения
предвиждат за браншовите

в НС в края на
2013 г.
законопроект на
изменение и
допълнение на
Закона за
здравното
осигуряване

актуална
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организации по-широко
участие при планирането и
извършването на редица
образователни дейности.
С работодателските
организации ще се съгласуват
проекти на наредби и други
документи в сферата на
професионалното
образование и обучение.
Предложенията за
обсъдени на широка основа с
представители на бизнеса,
образованието и държавата.
От страна на бизнеса е
изразена принципна
подкрепа. Към момента
предложенията се разглеждат
от Народното събрание.
В областта на висшето
образование, в началото на
2014 г. е представен за
обществено обсъждане
проект на Стратегия за
развитие на висшето
образование /2014 – 2020 г./.
Като конкретна цел в
Стратегията е посочено
изграждане на устойчива и
ефективна връзка между
висшите училища и
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институциите на пазара на
труда; като резултат постигане на динамично
съответствие между
търсенето и предлагането на
специалисти с висше
образование.
2.Опростяване на процедурите
за признаване на
образованието, придобито в
чужбина и премахване на
пречките пред признаване на
образованието, получено в
страните членки на ЕС.

3.Обвързване на понатъшното инвестиране в
образователната система със
задължения за реформирането
й в посока към
осъвременяване на учебното
съдържание, повишаване на
квалификацията на учители и
преподаватели, регламент на

Националния център за
информация и документация
изпълнена
(НАЦИД) внедри през март
2012 г. електронна Единна
информационна система по
академично признаване на
дипломи за висше
образование и професионални
квалификации. Системата,
която е достъпна през сайта
на НАЦИД, позволява
електронно подаване на
заявление, уведомяване и
комуникация със заявителя
по електронен път.
Тези цели са заложени в
Програмата за развитие на
в процес на
образованието, науката и
изпълнение
младежките политики на
Република България (20092013), разработена от
министерството на
образованието, младежта и
науката.

да не се
актуализира

актуална
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публично-частното
партньорство.

В БТПП постъпва
информация от нейни
членове, с мнения, че все още
е налице незадоволителното
ниво на образователната
система, в това число
несъответствие на
образователното съдържание
и нивото и формите на
преподаване на актуалнитото
социално-икономическо
развитие и тенденции в
образованието. Очакванията в
тази насока до момента не са
удовлетворени.

4. Насърчаване на
професионалното образование
в перспективни и ключови за
икономиката отрасли – като
високотехнологичните
професии

През 2011 г. е приета
Национална стратегия за
развитие на научните
изследвания 2020 г. (бр. 62 от
12.08.2011 г. на ДВ), която
въвежда основните
приоритети на научнотехническо развитие:
- Информационни и
комуникационни
технологии.
- Приборостроене;
- Биотехнологии, фармация,
химия;
- Нови материали и
нанотехнологии;

в процес на
изпълнение

актуална
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- Екотехнологии и третиране
на отпадъци;
- Енергоспестяващи
технологии и възобновяеми
енергийни източници.
X.ОПТИМИЗИРА
НЕ И
ПОВИШАВАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТТ
А НА
ДЕЙНОСТТА НА
БТПП ПРИ
ПОДПОМАГАНЕ
НА
БЪЛГАРСКИТЕ
ФИРМИ

1.Цялостно пренастройване
услугите и дейността на БТПП
в условията на засилена
конкуренция заради
повишените нужди на
фирмите от съвременни
средства и методи за
управление на дейността, в
това число и
външнотърговската,
предизвикани от кризата сега
и необходими в периода на
излизане от нея

За пет поредни години в
рамките на проведените
редовни годишни одити в
БТПП по стандарт ISO
9001:2008 - не са открити
съществени или
несъществени несъответствия
при функционирането на
Системата по управление на
качеството (СУК).
СУК в БТПП обхваща цялата
дейност на Палатата, която е
организирана в 10 основни и
11 фундаментални процеса.

изпълнена

актуална

Арбитражният съд при БТПП
чрез изградената електроннa
платформа осигурява
качествено и бързо
правораздаване.
От 23.12.2011 г. БТПП
започна да разпространява
бюлетина „Инфобизнес’
ежедневно (преди промяната
беше седмичен), по
48

електронен път, отговаряйки
на изискванията на
читателите за достъпна и
лесна форма на информиране.
Всички услуги, които БТПП
предоставя, могат да бъдат
лесно намерени на интернет
страницата й, която е с нов
дизайн.
Документи за регистрация на
български фирми,
респективно, за извършване
на промени и актуализации на
вписаните данни в Единния
доброволен търговски
регистър на БТПП, може да
се подават по електронен път,
подписани с електронен
подпис. Това важи и за
подаване на заяления за
издаване на сертификати
/референции с данни от
регистъра. Работи се по
поддържане на английска
версия на регистъра.
Поддържане на „Търговски
каталог” в електронен
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вариант.
Усилено се работи по
финализиране на работата по
Технологичното обновление
на информационната система
на Единния доброволен
търговски регистър на БТПП
с цел актуализиране на
съществуващите
функционалности,
оптимизация и обогатяване
на модела на данните,
подобряване на
потребителския интерфейс и
постигане на по-голяма
бързина при изготвяне на
справки.
Създадени допълнителни
услуги в полза на членовете:
- обновена версия на
информационната система
EСomGrid (Electronic
Commerce Grid),
www.ecomgrid.com , която
бързо може да се стартира
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през сайта на Палатата
www.bcci.bg или през Google.
Системата е удобна и лесна за
ползване, подобно
на Facebook, но за бизнеса
(B2B).
Преференции за
членове на Палатата при
получаване на ваучери за
храна от „Содексо Пасс
България”
Създадена база данни
за Индустриални зони/
паркове в страната.
Създаване на регистри
на отраслов принцип –
Доброволен регистър на
предприемачи в
строителството;
- Нова възможност за
членовете на БТПП издаване на Сертификат
Excellent SME (Сертификат за
отличие на МСП).
Сертификатът ще се издава
съвместно с рейтинговата
агенция „Кофас България
Кредит Мениджмънт Сървиз”
ЕООД и „Конет”, Любляна,
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Словения. Палатата има
изключителното право да
предлага тази услуга на
територията на България.
Основната цел е
промотиране на успешни
малки и средни предприятия,
на стабилния и сигурен
бизнес, на добрите бизнес
практики, както да увеличи
прозрачността на пазарите.
Ще се помогне на клиентите
и бизнес партньорите да
снижат финансовите и
другите рискове при
сключване на бизнес
споразумения, т.е. ще се
спомогне за изграждане на
по-сигурна бизнес среда.
- осигурява се постоянна
информираност на членовете
на БТПП, на браншовите
организации членове на
Съвета на БО при Палатата и
на РТПП/К по важни за тях и
за техните членове въпроси
от икономически,
юридически и социален
характер. През настоящата
година, дирекцията е
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изпратила с електронна поща
над 450 такива съобщения до
членовете на БТПП, 103 – до
БО и 106 – до РТПП/К.

2. Оптимизиране на
критериите за работа на
Единната система на БТПП за
подобряване на ефективността
на работа в система – с
членовете, централната власт
и местните държавни и
общински структури и
браншовите организации.
Подобряване на взаимния
обмен на информация и добри
практики.

Организирани и проведени 24
съвместни срещи-дискусии на
председателя на БТПП и на
ръководствата на РТПП/К с
представители на бизнеса,
областните и общински
власти, медии и др. по
региони;

изпълнена

актуална

Създадени са 94 местни
органи в рамките на Единната
система на българските
търговско-промишлени
палати.
По време на заседания на СП,
РТПП/К споделят добри
практики за сътрудничество с
местни структури, фирми и
др.
Актуализирани бяха
критериите за класиране на
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РТПП/К.

3.Създаване на регионални
браншови съвети

„Брашова организация за
текстил и облекло” със
седалище в гр.Кюстендил е
създадена с подкрепата на
Кюстендилската търговскопромишлена палата.

4.Разширяване на дейността
на БТПП по отношение

Дирекция „Европейска
интеграция и европейски

изпълнена

актуална
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повишаване информираността
на стопанските субекти за
условията за кандидатстване с
проекти по програми на ЕС,
вкл. и помощ при
разработването на конкретни
проекти

проекти” в БТПП извършва
дейности по подпомагането
на МСП за кандидатстване с
проекти по ОП и др.
програми на ЕС:

изпълнена
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в процес на
изпълнение

актуална

- провеждат се периодични
обучения на МСП във връзка
с актуални покани за участие
в процедури;
- предоставят се
индивидуални консултации
по заявка;
- информират членовете на
БТПП чрез публикации в
сайта и издание
ИНФОБИЗНЕС.

5.Насочени усилия за
привличане в БТПП на нови
членове - авторитетни и добре
управлявани фирми и НПО.

Към 31 декември 2012 г. в
Търговския регистър на
БТПП са вписани 52517
членове.
Привличане на нови членове
се извършва чрез отправяне
на покани и срещи с
представители на фирми,
класирани в ежегодната
икономическа класация „Топ
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100”; фирми, участвали в
кръгли маси, изложения или
други мероприятия на
Палатата, участници в
делегации и др.
6.Продължаване на усилията
по разширяване на
съдействието и формите на
сътрудничество с
международните организации
с премерено пренасяне на
акцентите и към нови региони,
важни за перспективното
развитие на българската
икономика.

БТПП бе представена на
Световния конгрес на
търговските палати в
Мексико, юни 2011 г. и в
Катар, април 2013 г.,
поддържа ежедневен контакт
с Европалати и участва в
нейните инициативи.
Установени са контакти с
организации от други
региони, важни за страната
ни – Федерацията на
индийските търговскопромишлени палати, Виенски
икономически форум, ТПП от
Дунавския регион и др.
Предвиждат се съвместни
инициативи.
За първи път беше отправена
покана за участие н БТПП във
форума в Кранс Монтана за
сметка на организаторите.
За първи път БТПП бе
поканена на европейскоазиатската среща на
Международната организация

изпълнена

актуална
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7.Създаване на възможности
за засилване на
международните контакти на
фирмите-членове чрез
организиране на тяхното
участие в международни
форуми у нас и в чужбина

8.Разширяване на участието
по проекти, насочени към
постигането на цели в полза
на фирмите.

на работодателите в Брюксел
да представи успешни
практики за устойчиво
развитие на икономиката и
защита на работодателските
позиции.
За първи път беше отправена
покана към БТПП да се
включи с позиция в
икономическия анализ на
лидерите от страните G-8 в
изданието на срещата във
Великобритания през тази
година.
За периода 2009-2013 г.
БТПП е организирала общо
104 форума с международно
участие, 25 от които в
чужбина. В тях са взели
участие повече от 3500 чужди
участници и над 4500
представители на български
фирми. БТПП съдейства за
създаването на Съвет на
жените предприемачи към
АВС и домакинства една от
срещите му през 2011 г.
Целта на БТПП е
непрекъснато да разширява,
подобрява и разнообразява
предлаганите услуги на МСП

изпълнена

актуална

изпълнена

актуална

57

- членове на БТПП, като
използва иновативни
инструменти, разработвани и
финансирани по проекти.
Като добри практики в тази
насока могат да се споменат
проектите по програма
"Югоизточна Европа" –
„Саджитариус” и
„Рекултиватур”, насочени
към сектор туризъм и целящи
промотирането на България
като атрактивна туристическа
дестинация в сегментите на
културния и религиозен
туризъм; „Линк2Медия”,
свързан с ефективно
планиране на инвестициите
на МСП за формиране на
маркетингови стратегии;
„АДБ” - разработване на
мултимодални траспортни
решения с цел намаляване на
транспортни разходи
и шосейните превози,
„Рийтрофит”- повишаване
знанията и компетентността
на строителните специалисти
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за ефективно енергийно
реновиране на сгради с
използване на възобновяеми
източници на енергия;
„Майлд хоум” - прилагане на
нови енергоспестяващи
технологии и материали за
изграждане на т.нар. "пасивни
сгради", и редица други
проекти с различна отраслова
или функционална
насоченост към бизнеса.
БТПП продължава да работи
в посока за предоставяне на
нови възможности за
браншовите съюзи и МСП от
различни отрасли за участие в
задгранични бизнес
посещения и специализирани
изложби, организирани и
финансирани от проекти.За
изтеклия период около 25
представители на браншови
съюзи и фирми участваха в
текстилни и туристически
специализирани изложения и
бизнес форуми в Мадрид,
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Берлин, Варшава, Брюксел и
Сърбия.
9.Хармонизиране и
пълноценно използуване на
възможностите за
разширяване услугите и
капацитета на БТПП чрез
участието в международните
организации и чужди сродни
палати.

10.Разширяване на дейността
на БТПП с международните
организации, в които БТПП
членува, вкл. и с Асоциацията
на световните търговски
центрове.

периода 2009-2013 г. са
подписани общо 24
споразумения за
сътрудничество със сродни
организации. Те дават
възможност за обогатяване и
разширяване на услугите и
капацитета на БТПП в помощ
на бизнеса. БТПП инициира
създаването на Клуб на
смесените и чуждестранните
палати в България, който има
регулярни срещи. Клубът
разширява възможностите за
сътрудничество между
смесените организации и
техните членове.
БТПП продължава участието
си в ключови международни
форуми и събития,
организирани от Европалати,
Асоциацията на световните
търговски
центрове, Международната
организация на труда,
Международната организация
на работодателите,
Асоциацията на балканските
палати, Организацията за
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черноморско икономическо
сътрудничество и др.
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