МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС
В БЪЛГАРИЯ С ОГЛЕД НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В
ДОКЛАДА „ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС“ НА СВЕТОВНАТА БАНКА
През последните години България неизменно губи позиции в годишния доклад
„Doing Business“ (Правене на бизнес) на Световната банка.1 Класацията измерва
напредъка на държавите по 10 индикатора, които включват: стартиране на бизнес,
издаване на разрешително за строеж, свързване с електричество, регистрация на
собственост, достъп до кредитиране, защита на инвеститорите, плащане на данъци,
международна търговия, спазване на договорите и обявяване на несъстоятелност.
Тъй като докладът измерва напредъка на страните в сравнителен аспект
влошаването на класирането на дадена държава не означава непременно влошаване на
бизнес средата в нея – това може да се дължи и на напредъка на останалите
икономики. При изчисляването на съответните индикатори се използват
стандартизирани примери с конкретно зададени параметри, които са еднакви за
всички държави, обхванати в класацията.
През последните години неизменно начело на класацията е Сингапур, като през
2014 г. тя е следвана от Хонконг, Нова Зеландия и САЩ. Дания е най-предно
класираната държава членка на Европейския съюз – 5-та позиция. В последното
издание на доклада за 2014 г. (данните са събрани в периода юни 2012 г. – май 2013 г.)
България заема 58-ма позиция от 189 държави, като пред нас са страни като Тонга,
Ботсуана, Панама, Руанда и др.
В периода 2010-2013 г. България отстъпва с 22 места в класацията. 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.
Най-лошият индикатор на страната ни в класацията 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. Необходимо
е страната ни да адресира идентифицираните проблемни области, както и да работи за
намаляване на изискуемите процедури.
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.
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Графика 1: Индикатори за България в класацията „Doing Business“2

По отношение на индикатора Обявяване на 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% за страните от
ОИСР.
Редица затруднения за инвеститорите са отчетени и при останалите
индикатори. По отношение на стартирането на бизнес като стъпка в правилната
посока е отбелязано намаляването на минималния изискуем капитал за регистриране
на ООД на 2 лв., но като основен проблем е изтъкнат големият брой дни (18 дни),
които отнема процедурата. Необходимо е да се положат целенасочени усилия в тази
област, като се намали времето за регистрация в търговския регистър на 1 ден (4 дни в
момента), както и като се ускори процедурата за регистрация по ДДС. При показателя
регистрация на собственост страната ни ще успее да се придвижи по-нагоре в
класацията ако успее да намали броя на изискуемите процедури – 7 в момента, спрямо
5 средно за страните от ОИСР. Необходимо е да се подобри представянето на
България и по останалите индикатори, като се облекчи плащането на данъци, улесни
се и се ускори трансграничната търговия и пр.
Данните са от докладите за „Правене на бизнес“ на Световната банка за 2013 и 2014 г. Докладът за
2014 г. обхваща периода юни 2012 – май 2013 г.
2
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ПОКАЗАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ В ДОКЛАДА „DOING BUSINESS 2014“
I. Стартиране на бизнес –65-то място през 2014 г.
Показател

България

ОИСР

Брой процедури

4

5

Време (дни)

18

11.1

Цена (% от БВП на глава от нас.)

1.0

3.6

Минимален капитал (% от БВП на
глава от нас.)

0.00

10.4

Номер

Процедура

Време за
извършване

Разходи

1.

Провеждане на учредително събрание на
акционерите в компанията; нотариално
заверена декларация и спесимен на подписа
на ръководителя; заверено копие на договора

1 ден (30
мин.)

5 лв.

2.

Внасяне на минималния капитал в банката

1-2 дни

10-30 лв.

3.

Регистрация в Търговския регистър

4 дни

80 лв.
електронна
регистрация
и 110 лв. на
гише

4.

Регистрация по ДДС

1 ден
попълване и
12 дни за
окончателна
регистрация

Безплатно

В Първия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест е включена
мярка, свързана с обособяването на два различни режима за вписване, с оглед на
необходимия за това срок. Първоначалното вписване (новата регистрация) да се
извършва незабавно в рамките на 24 часа, а последващата промяна да се вписва след
изчакване на 3-дневен срок, в който биха могли да се направят евентуални
възражения. Мярката е заложена за изпълнение с преходните и заключителните
разпоредби на Закона за туризма, който в момента се разглежда от Народното
събрание.
МБ-НИ
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В изпълнение на мярка, включена в Първия пакет, таксите, събирани от
Агенцията по вписванията, са намалени общо с над 20%.
От Националната агенция за приходите са предприети административни мерки
за оптимизиране на процедурата по регистрация по ЗДДС:
 Разработена е електронна услуга за подаване на заявленията и документите
към тях за регистрация по ЗДДС по електронен път с квалифициран
електронен подпис. Целта на тази услуга е намаляване на времето за
извършването на проверката и намаляването на разходите на задължените
лица;
 Дадени са указания към органите по приходите за лицата, които не са
рискови и не се налагат допълнителни проверки, процедурата на
регистрация да бъде максимално съкратена в рамките на 3 до 5 дни.
Същевременно на задължените лица е предоставена възможност да
предоставят документите за проверка в деня на подаването на заявлението
за регистрация.
II.Издаване на разрешение за строеж – 118-то място през 2014 г.
Показател

България

ОИСР

Брой процедури

18

13

Време (дни)

104

147.1

222.9

84.1

Цена (% от БВП на гл. от
нас.)
Номер

Процедура

Време за
извършване

Разходи

1.

Заявление за издаване на виза от главния
архитект на общината

14 дни

150 лв.

2.

Сключване на предварителен договор с ВиК
компанията за свързване към мрежата и
осъществяване на връзката

5 дни

720 лв.

3.

Сключване на предварителен договор с
доставчика на електричество

30 дни

212 лв.

4.

Предварително проучване от
телекомуникационната компания

15 дни

Безплатно

5.

Получаване на предварителна оценка за
съответствие на сградата с изискванията за
енергийна ефективност от лицензирана
фирма

5 дни

2,601 лв.
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6.

Получаване на решение от директора на
РИОСВ

14 дни

Безплатно

7.

Издаване на здравно заключение за
инвестиционния проект

7 дни

70 лв.

8.

Получаване на разрешение за строеж от
главния архитект

35 дни

10,405 лв.

9.

Сключване на договор с надзорна фирма

5 дни

7,150 лв.

10.

Отразяване на сградата в кадастъра

1 ден

30 лв.

11.

Сключване на договор с доставчика на вода и
осъществяване на свързването

5 дни

720 лв.

12.

Сключване на договор с
телекомуникационния оператор и
осъществяване на свързването

10 дни

70 лв.

13.

Изготвяне на доклад от надзорната фирма за
приключване на строежа

1 ден

Безплатно

14.

Регистриране на техническия паспорт при
главния архитект

3 дни

Безплатно

15.

Копие от регистрирания технически паспорт
се подава в Агенцията по геодезия,
картография и кадастър

1 ден

2 лв.

16.

Получаване на сертификат за проектни
енергийни характеристики

7 дни

Безплатно

17.

Инспектиране от общината

1 ден

Безплатно

18.

Общината одобрява сградата

7 дни

750 лв.

В Първия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест е предвидено:
1. Да се замени предварителният договор с изискване за представяне на
удостоверение от експлоатационните дружества относно възможността да
свържат обекта към мрежата на техническата инфраструктура. Срокът за
издаване на удостоверението да бъде 7 дни и да се уреди в нормативен акт.
2. Да се проведе дискусия по възможността цялата процедура по предоставяне
на услугите да се организира като комплексна – услугата се заявява от
инвеститора пред компетентния орган (община, областен управител,
министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното
развитие и др.), който организира по служебен път получаването на
необходимите документи.
Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на
околната среда, в който са предложени промени в сроковете по процедурата по ОВОС:
От 30 на 14 дни се намалява срока за оценка на качеството на доклада по ОВОС и от
МБ-НИ
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45 на 30 дни срока за вземане на решение от компетентния орган по ОВОС след
проведено обществено обсъждане.
В изпълнение на Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест
е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията, в който са предложени следните промени:
- За строежите от четвърта до шеста категория, когато се намират в
урбанизирани територии и извън защитени територии, не се извършва оценка
за въздействието върху околната среда, както и преценка за необходимостта от
ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда.
- Планове, програми и инвестиционни предложения попадащи в границите на
урбанизирани територии - населени места и селищни образувания, не подлежат
на оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.
Мерки за подобряване на индикатора:
№

Мярка

Мотиви и предложения за
подобряване

Нормативни
промени и
действия

Описание на проблема:
Наредба
Броят на проектните части
№
4/2001 г.
Намаляване на за издаване на разрешение
на министъра
проектните
за строеж е голям.
на
части, които се Предложение: Намаляване
регионалното
изискват за
броя на проектните части,
развитие и
издаване на
които се изискват за
благо1. разрешение за издаване на разрешение за
устройството
строеж за
строеж за определени
за обхвата и
определени
обекти (еднофамилни
съдържаниекатегории
жилищни сгради,
то на
обекти
допълващо застрояване,
инвестипристройки, надстройки,
ционните
преустройства, промяна на
проекти
предназначение).
Описание на проблема:
Не е необходимо да се
Отпадане на
извършва оценка на
изискването за
съответствието с
изготвяне на
изискванията за енергийна
доклад за
ефективност.
енергийна
Закон за
Предложение: Отпадане на
енергийната
2. ефективност от изискването за
специално
ефективност
задължително изготвяне на
лицензирани
доклад за оценка на
лица и фирми
съответствието с
на етап
изискванията за енергийна
инвестиционен
ефективност на етап проект
проект
при издаване на
разрешение за строеж.

МБ-НИ

Отговорна
Срок за
институци
изпълнение
я

МИП

МИЕ
МИП

30.06.
2014 г.

30.06.
2014 г.
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Намаляване на
обхвата на
строежите, по
отношение на
които се
3. изисква
изготвяне на
отделна
проектна част
по пожарна
безопасност

МБ-НИ

Описание на проблема:
Чл.139, ал.2 от ЗУТ дава
възможност на възложителя
в зависимост от
спецификата на обекта да
възлага за изработване тези
части на инвестиционния
проект, въз основа на които
може да се направи оценка
за съответствие със
съществените изисквания
към строежите. В чл. 4, ал.1
от Наредба I31971/29.10.2009 г. за
строително-технически
правила и норми за
осигуряване на безопасност
при пожар се определя
минималния обхват и
съдържание на част
„Пожарна безопасност“ на
инвестиционния проект.
Тъй като не е
конкретизирано за кои
строителни обекти не се
изисква изготвяне на
отделна проектна част
„Пожарна безопасност“ към
инвестиционния проект на
строежа на практика за
всички строежи се изготвя
отделна проектна част.
Предложение: Да се
измени чл.4 от Наредба
I3-1971/29.10.2009 г. за
строително-технически
правила и норми за
осигуряване на безопасност
при пожар така че да се
конкретизира за кои
строителни обекти не
следва да се изготвя
отделна проектна част
„Пожарна безопасност“.

Наредба I31971/29.10.2009 г.
на министъра
на
вътрешните
работи и
министъра на
регионалното
развитие и
благоустройството
за
строителнотехнически
правила и
норми за
осигуряване
на
безопасност
при пожар

МВР
МИП

30.06.
2014 г.
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Описание на проблема:
Съгласно чл. 11, ал. 1, ал. 3
и ал. 4 и пар. 35 от Закона
Преразглеждан за управление на
отпадъците считано от
е на
съдържанието, 13.07.2014 г. при
процедурата и процедурата по издаване на
етапа, на който разрешение за строеж за
всеки обект ще се изисква и
4. се изисква
План за управление на
наличие на
отпадъците.
План за
управление на Предложение: Да се
преразгледат изискванията
строителните
относно съдържанието,
отпадъци
процедурата и етапа, на
който се изисква наличие
на План за управление на
строителните отпадъци.

Да не се
изисква
комплексен
план – график
за
последователн
остта на
5.
извършване на
строителни и
монтажни
работи при
издаване на
разрешение за
строеж

МБ-НИ

Описание на проблема:
Към Плана за безопасност и
здраве се изисква
комплексен план-график за
последователността на
извършване на строителни
и монтажни работи при
издаване на разрешение за
строеж. Строителният
процес обаче може да
започне в тригодишен срок
от издаване на
разрешението за строеж,
когато съставеният планграфик няма да бъде
актуален и следва да се
изработи отново. Поцелесъобразно е планграфик да се изработва
преди започване на
строителството, а не на
фаза инвестиционен
проект.
Предложение: Да не се
изисква комплексен планграфик за
последователността на
извършване на строителни
и монтажни работи при
издаване на разрешение за
строеж

Закон за
управление
на
отпадъците

Наредба
№ 2 от
22.03.2004 г.
за
минималните
изисквания за
безопасни
условия на
труд при
извършване
на
строителни и
монтажни
работи,
издадена от
министъра на
труда и
социалната
политика и
министъра на
регионалното
развитие и
благоустройството

МОСВ
МИП

30.09.
2014 г.

МТСП
МИП

30.06.2014 г.
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Контрол за
спазване на
изискването на
ЗМДТ за
определяне на
таксите за
съгласуване и
одобряване на
инвестиционни
проекти и
издаване на
6. разрешение за
строеж
единствено въз
основа на
необходимите
материалнотехнически и
административ
ни разходи по
предоставяне
на услугата

МБ-НИ

Описание на проблема: С
Тарифа 14 и Инструкция
№ 3 е установена единна
тарифа за таксите при
съгласуване и одобряване
на инвестиционни проекти
и издаване на разрешение
за строеж, когато
компетентните органи са
областните управители,
МРР и МИП.
За същата услуга на
общинско ниво се събират
такси, които се определят с
наредба на съответния
общински съвет, съгласно
чл.9 от ЗМДТ. Таксите
варират в много широки
граници, като в някои
общини са много високи.
Предложение:
1. Областните управители
в срок до 1 октомври да
изискат от общините
информация, да
изготвят анализи за
съобразяване на размера
на таксите с
изискванията на чл.7 и
чл. 8 от ЗМДТ и да
представят резултатите
от анализа в
Министерския съвет.
2. Създаване в ЗМДТ на
административнонаказателни разпоредби за
неспазване на изискванията
на чл.7 и чл.8 от ЗМДТ
местните такси да се
определят единствено въз
основа на необходимите
материално-технически и
административни разходи
по предоставяне на
услугата.
Ефект: Осигуряване на
прозрачност и стабилност
относно разходите за такси,
намаляване на финансовата
тежест за инвеститорите.

ЗМДТ

МФ
МИП
Областните
управители
НСОРБ

30.09.
2014 г.

14RH375
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Описание на проблема:
Проектните части не са
диференцирани в
зависимост от вида и
категорията на обектите

Наредба 4 от
21 май
2001 г. за
обхвата и
съдържанието на
инвестиционните
проекти

МИП

30.06.
2014 г.

Описание на проблема:
Наредба 4 от
процедурата по издаване на
21 май
удостоверение за
2001 г. за
въвеждане в експлоатация
обхвата и
за обекти 4 и 5 категория е
съдържаниеОблекчаване на твърде усложнена.
то на
процедурата по
инвестииздаване на
8.
ционните
удостоверение
Предложение:
Промяна
в
проекти,
за въвеждане в
процедурата
по
издаване
на
издадена
от
експлоатация
Удостоверение за
министъра на
въвеждане в експлоатация регионалното
(УВЕ) на обекти от 4 и 5
развитие и
категория и намаляване на
благоизискващите се документи. устройството

МИП

30.06.
2014 г.

МОСВ

30.07.
2014 г.

Конкретизиране на
изискващите се
проектни части
7.
в зависимост от
вида и
категорията на
обектите

Предложение: Промяна на
Наредба 4 от 21 май
2001 г. за обхвата и
съдържанието на
инвестиционните проекти,
с цел привеждането й в
съответствие с останалите
действащи норми и точно
конкретизиране на
изискващите се проектни
части в зависимост от вида
и категорията на обектите

Описание на проблема:
Срокът за издаване на
решение за необходимостта
от извършване на ОВОС е
дълъг.

Решение на
РИОСВ за
необходимостт
9.
Предложение: Намаляване
а от
извършване на на срока за издаване на
решение на РИОСВ за
ОВОС
необходимостта
от
извършване на ОВОС от 30
на 20 дни.

МБ-НИ

ЗООС

14RH375
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Описание на проблема:
Изисква се издаване на
здравно заключение, дори и
Наредба
когато спецификата на
№ 36 от
обекта не налага това.
21 юли
Предложение: Намаляване
Здравно
2009 г. за
заключение за на срока за издаване на
условията
и
10.
инвестиционен здравно заключение за
реда за
инвестиционен проект от
проект
упражняване
директора на РЗИ от 30 на
на държавен
14 дни. Разглеждане на
здравен
възможностите за отпадане
контрол
на процедурата, когато
спецификата на обекта не
налага това.
Описание на проблема:
Съгласно чл.52, ал.5 от
ЗКИР за да се издаде
разрешение за ползване на
сграда или друг строеж
собственикът, съответно
инвеститорът трябва да
Въвеждане на
представи удостоверение от
служебен
службата по геодезия,
обмен на
картография и кадастър, че
информацията
е предоставил данните за
за
изградените, надстроените,
новопостроена
пристроените сгради, за
та сграда
сградите под повърхността
11. между
на земята, за преустроените
общината и
или премахнатите сгради.
Агенцията по
Това би следвало да се
геодезия,
прави служебно от органа,
картография и
издал разрешението за
кадастър
строеж.

ЗКИР

МЗ
МИП

30.06.
2014 г.

МИП

30.09.
2014 г.

Предложение: Намаляване
на броя на процедурите
чрез служебен обмен на
информацията за
новопостроената сграда
между общината и
Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.

МБ-НИ

14RH375
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Наредба
Описание на проблема:
№ 36 от
Становище на Срокът за издаване на
становище
е
твърде
дълъг.
21 юли
директора на
2009 г. за
Предложение: Намаляване
РЗИ за
условията
и
на
срока
за
издаване
на
12. готовността на
реда за
становище по готовността
строеж за
упражняване
на
строеж
за
въвеждане
в
въвеждане в
на държавен
експлоатация по реда на
експлоатация
здравен
ЗУТ от директора на РЗИ от
контрол
30 на 14 дни.

МЗ
МИП

30.06.
2014 г.

III.Свързване с електричество – 135-то място през 2014 г.
Показател

България

ОИСР

6

5

Време (дни)

130

89

Цена (% от БВП на гл. от
нас.)

320

79.1

Брой процедури

Номер

Процедура

Време за
извършване

Разходи

1.

Подаване на заявление за сключване на
предварителен договор с ЧЕЗ Разпределение и
изчакване на оценка

30
календарни
дни

211.9 лв.

2.

Получаване на предварителен договор и
изготвяне на проект за дейностите по
свързване

24
календарни
дни

1,500 лв.

3.

Подаване на заявление за сключване на
окончателен договор с ЧЕЗ Разпределение,
изчакване на договора и одобрение на проекта

26
календарни
дни

Безплатно

4.

Закупуване на материали

6
календарни
дни

Безплатно

5.

Осъществяване на външното свързване

37
календарни
дни

31,135 лв.

6.

Получаване на известие от компанията и
сключване на договор с доставчика на
електричество, инсталиране на измервателна
инсталация и достъп до ток

7
календарни
дни

Безплатно

МБ-НИ

14RH375
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Мерки за подобряване на индикатора:

№

Мярка

Нормативни
промени и
действия

Мотиви и предложения за
подобряване

Описание на проблема:
Свързването с
електричество е
скъпоструваща процедура,
Свързване на която отнема значително
време и е свързана със
13. сградата с
електричество значителни утежнения за
инвеститора.
Предложение: Намаляване
на времето и разходите,
свързани с процедурата по
свързване с електричество.

Изготвяне на
предложения
за намаляване
на сроковете
и разходите
по
процедурата
за свързване с
електричество

Отговорна
Срок за
институци
изпълнение
я

ДКЕВР
МИЕ

30.06.
2014 г.

IV.Регистрация на собственост –62-ро място през 2014 г.
Показател

България

ОИСР

Брой процедури

7

5

Време (дни)

14

24.1

Цена (% от стойността на имота)

2.9

4.4

В Първия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест е записана
мярка за премахване на таксата за издаване на удостоверение за наличие или липса на
задължения от общините – промяната е включена в преходните и заключителните
разпоредби на ЗИД на Закона за туризма, който се разглежда в НС.

Мерки за подобряване на индикатора:

№

МБ-НИ

Мярка

Мотиви и предложения за
подобряване

Норматив
ни
промени и
действия

Отговорна
Срок за
институци
изпълнение
я

14RH375

14

Издаване на
данъчна
14.
оценка на
имот

Описание на проблема: Срокът
за издаване на данъчна оценка,
определен в Приложение 2 към
ЗМДТ през 2001 г., е 14 дни. В
момента във всяка община са
регламентирани различни
срокове за извършване на
оценката, които варират от
15 минути до 14 дни.
Повечето общини предлагат
експресна, бърза и обикновена
поръчка. В черноморските
общини услугата е най-скъпа експресната поръчка за 1 ден е
50 лева, бързата е за 5 дни - 25
лева и обикновената за 10 дни е
10 лева. За повечето общини
експресната е 1 ден и струва
между 15 и 20 лева, бързата е от
3 до 5 дни и струва 10 и 15 лева, а
обикновената е за 14 дни и
струва между 5 и 10 лева.
Цялата необходима информация
за изготвянето на данъчна оценка
на имот е предварително
налична, поради което 14дневният срок не е аргументиран.
Предложения:
1. Ускоряване на процедурата
по издаване на данъчна
оценка на имот 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.

Закон за
местните
данъци и
такси

МФ
НСОРБ

30.09.
2014 г.

2. 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.

МБ-НИ

14RH375
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V.Достъп до кредитиране – 28-мо място през 2014 г.
Показател

България

ОИСР

Индекс за силата на правна защита (0-10)

9

7

Индекс за дълбочина на кредитна
информация (0-6)

4

5

Обхват на публичния регистър (%)

61

15.2

0.00

66.7

Обхват на частните бюра (%)

VI.Защита на инвеститорите – 52-ро място през 2014 г.
Показател

България

ОИСР

Индекс „Степен на разкриване на
информация“ (0-10)

10

7

Индекс „Отговорност на
ръководителя“ (0-10)

2

5

Индекс „Съдебна защита на
акционерите“ (0-10)

6

7

Индекс „Защита на инвеститорите“
(0-10)

6

6.2

VII.Плащане на данъци – 81-о място през 2014 г.
Показател

България

ОИСР

Брой плащания годишно

13

12

Време (бр. часове
годишно)

454

175

Данъчна тежест (% от
печалбата)

27.7

41.3

Мерки за подобряване на индикатора:
МБ-НИ

14RH375

16

№

Мярка

Нормативни
промени и
действия

Мотиви и предложения за
подобряване

Описание на проблема:
Необходимото време, което
отнема плащането на данъци
в
България
(454
часа
годишно) е близо 2 пъти подълго
от
средното
за
останалите държави в региона
на Европа и Централна Азия
часа
годишно).
Облекчаване (246
Възможно е да се потърси
на
процедурите опростяване на формулярите
ограничаване
на
15. по плащане и
информация,
на данъци и изискваната
което ще ускори цялостно
социални
Най-голяма
осигуровки процедурата.
тежест има плащането на
социални
осигуровки
(256 часа годишно) и ДДС
(165 часа годишно).
Предложение: Облекчаване
на процедурите по плащане
на данъци и съответните
формуляри.

Разработване
и
утвърждаване
на нови
опростени
образци на
съответните
формуляри и
декларации

Отговорна
Срок за
институци
изпълнение
я

30.09.
2014 г.

МФ

VIII. Международна търговия – 79-о място през 2014 г.
Показател

България

ОИСР

Брой документи за износ

4

4

Време за износ (дни)

20

11

1,375

1,070

Брой документи за внос

5

4

Време за внос (дни)

17

10

1,365

1,090

Цена за износ ($ на контейнер)

Цена за внос ($ на контейнер)

Мерки за подобряване на индикатора:
МБ-НИ

14RH375
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№

Мярка

Нормативни
промени и
действия

Мотиви и предложения за
подобряване

Отговорна
Срок за
институци
изпълнение
я

Описание на проблема:
Световната банка отчита,
че за подготовката на
документацията за износ са
необходими 12 дни, а при
внос 9 дни. Средната
продължителност
на
процедурите при внос и
износ за България е близо
2
пъти
по-висока
в
сравнение с държавите от
ОИСР.

Съкращаване
на времето и
опростяване на
16.
документацията
при износ на
стоки

Предложения:
1. Изготвяне на анализ на Разработване
целия процес по
и
осъществяване на
утвърждаване
сделки по износ и внос
на нови
с предложения за
опростени
съкращаване на дните,
образци на
необходими за
изискваната
изпълнението на
документация
сделките,
при износ на
оптимизиране на
стоки
документите,
опосредстващи
сделките.

МФ
МИЕ
МЗХ

30.09.
2014 г.

2. Опростяване и
облекчаване на
изискваната
документация при
износ и внос на стоки
от страната.
Намаляване на
разходите, съпътстващи
износа на стоки от
страната.
X. Процедура по несъстоятелност – 92-ро място през 2014 г.
Показател

България

ОИСР

Време (години)

3.3

1.7

Цена (% от стойността на
активите)

9.00

9.00

Норма на възстановяване (%)

32.6

70.6

МБ-НИ

14RH375
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Мерки за подобряване на индикатора:
№

Мярка

Мотиви и предложения за
подобряване

Нормативн
и промени и
действия

Отговорна
Срок за
институци
изпълнение
я

Описание на проблема:
Процедурите по
несъстоятелност и по
закриване на бизнес траят
изключително дълго, а
нормата на възстановяване е
много ниска.
Подобряването на
показателя изисква
повишаване на
ефективността в работата на
съдебната система в
България като цяло. През
последните 10 години
Световната банка не отчита
никакъв напредък по този
индикатор.
Ускоряване на
Предложение:
съдебните
процедури
по 1. Да се ускори
приключването на
17. несъстоятелност
и закриване на
процедурата по
бизнес
закриване на бизнес, на
процедурата по
несъстоятелност (средно
3.3 години в момента) и
да се увеличи нивото на
възстановяване на
средствата (32.6% към
момента).

Търговск
и закон

МП

30.10.
2014 г.

2. Министърът на
правосъдието да
информира Висшия
съдебен съвет за
необходимостта от
предприемане на
организационни мерки и
действия за ускоряване
произнасянето на съда
по дела по
несъстоятелност.

МБ-НИ

14RH375
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Допълнителни мерки, предложени от министерствата:
МОСВ
18.
Намаляване на размера на заложените в Закона за управление на отпадъците
банкови гаранции за издаване на разрешения за дейности с отпадъци от черни и
цветни метали.
19.
Намаляване на първоначалния срок за издаване на разрешения за дейности с
отпадъци на организации по оползотворяване на отпадъци и лица с индивидуално
изпълнение на целите.

МБ-НИ

14RH375

