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Изх. № 04-00-16/22.03.2013 г.  ДО 

Г-ЖА ДЕЯНА КОСТАДИНОВА 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
И  

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 

 

ОТНОСНО: Допълващи предложения на БСК по приоритетите на НСТС за заседанието на 

22.03.2013 г. 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КОСТАДИНОВА, 

 
 В допълнение на предложенията на БСК по изготвяне на програма за работа на НСТС в 

мандата на служебното правителство, Българската стопанска камара предлага да бъдат 

обсъдени следните въпроси: 
 

І. Състояние и очаквано изпълнение на бюджетните приходи, разходи, фискален 
резерв и социално-осигурителни фондове, предприемане на действия при 

паралелна детайлизирана оценка за въздействие за: 

 
1. Ограничаване на неприоритетни публични разходи по отделни първостепенни разпоредители 

с бюджетни кредити през 2013 г., вкл., за текуща издръжка за специални средства и доставки 
без ефект за заетостта и икономическия растеж; 

 
2. Ускорено изплащане в пълен размер от държавата, общините и публичните предприятия на 

задължения по обществени поръчки и проекти с публично финансиране; 

 
3. Ускоряване и разплащане на проекти и допълнителни мерки и програми с пряк ефект върху 

заетостта. 
 

4. Определяне на ограничени целеви групи и средства за допълнително еднократно социално 

подпомагане. 
 

5. Обсъждане изпълнението на бюджетната процедура за 2014 г. и актуализираната 
тригодишна бюджетна прогноза 2014-2016 г. 

 
ІІ. Информация относно изготвяне и приемане на работна програма на Министерски 

съвет в изпълнение на предоставения мандат вкл., подготовката на следващия програмен 

период, на проектите на договора за партньорство и оперативните  програми (2014-2020) във 
връзка с приетата Национална програма за развитие на Р. България до 2020 г.  

 
ІІІ. Определяне на основни проблеми и график за работа на НСТС за изпълнение на 

работната програма и мандата на служебното правителство. 

 
 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТАДИНОВА, 

 
 В хода на работните консултации при президента на Република България, в отговор на 

обществените очаквания, БСК представи пакет от предложения, част от които свързани с 

неизпълнените антикризисни мерки по РМС 180/2010 г., вкл., приемане на постановление на 
Министерски съвет за осигуряване на прозрачност на действията на публичната администрация, 

държавни и общински предприятия и предприятия с предоставени изключителни права и 
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концесии, на предприятия с т.н. господстващо пазарно положение чрез публикуване в интернет 
на: 

 
1. Цялата входяща и изходяща кореспонденция на централните и местни администрации с 

изключение на класифицираната информация; 

2. Подробен месечен отчет за изпълнение на приходите и разходите на държавните и 
местните администрации; 

3. Издадени разрешителни за възообновяема енергия (вкл., ход на процедурата, дата на 
подаване на заявление и получаване на разрешение, капиталово участие и др.), за 

комбинирано ел. производство, за доставки на гарантирани цени по т.нар. 
невъзстановими разходи;   

4. Пълната документация по обществените поръчки – оценки, контрол, анекси и пр.; 

5. Регистър за невъзстановен ДДС и акцизи. 
6. Осъществени замени от държавния поземлен и горски фонд (вкл., ход на процедурата, 

дата на подаване на заявление и получаване на разрешение, капиталово участие и др.); 
7. Регистър на държавната и общинска земя, както и на арендни договори и условията за 

арендуване, на държавно и общинско имущество и на активи за предстояща 

приватизация; 
8. Публичен регистър в сравним формата на такси, тарифи и лихвени условия на по 

банкови и  застрахователни операции и допълнително социално осигуряване. 
 

 БСК е представяла и детайлни предложения по които може да бъде осъществен напредък от 
служебното правителство за: 

 

 ограничаване на износа на национален доход и закриване на дейности с висока 

добавена стойност,  
 преглед на държавните и местни такси в съответствие с методиката за тяхното 

определяне на основата на обоснованите необходими разходи и преустановяване на 

необоснования финансов натиск върху бизнеса, 
 либерализация на енергийния пазар, премахване на кръстосаното субсидиране от 

бизнеса към гражданите и целево компенсиране на групите в уязвимо социално 

положение, 

 изграждане на Е-регистър за образователния и квалификационен профил на 

българските граждани с оглед фокусиране на политиките за заетост, ранното отпадане 
от образователната система, ограничаване на бедността и др. 

 
 Част от представените до този момент предложения за заседанието на НСТС предполагат 

иницииране и приемане на законодателни промени от следващото Народно събрание, т.е., 
извън непосредствените правомощия на служебното правителство. Независимо от това и във 

връзка с предстоящият обществен дебат за кардинални промени в законодателството, 

изпращам списък с ключови предложения за подобряване на икономическата среда в България, 
отправени през последните десет години от Българската стопанска камара. 

 
 Приложение: съгласно текста 
 

  

С УВАЖЕНИЕ, 

 

БОЖИДАР ДАНЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 


