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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

ОТ ИМЕТО НА Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,  

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ 
„ВИЕНСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗГОВОРИ –СОФИЯ „ 03-04 АПРИЛ 2012г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

За мен е чест да Ви приветствам отново на Виенски икономически разговори в 

София. Това, че нашата столица е домакин на този висок форум за втори път в рамките на 

две години, е знак за значимата роля, която България играе в процеса на насърчаване и 

задълбочаване на икономическото сътрудничество, във всичките му аспекти, в този 

динамичен в развитието си и изпълнен с предизвикателства регион на Югоизточна Европа. 

 В годините от своето създаване през 2004 г. до днес, Виенският икономически 

форум се утвърди като място за дефиниране и развитие на проекти, насърчаване на 

икономическото сътрудничество и инвестициите между страните в региона от Адриатическо 

до Черно море. Позволете ми да поздравя организаторите от Виенския икономически 

форум и Българската търговско-промишлена плата за избора на изключително актуалната 

тема на тазгодишните Виенски икономически разговори в София – „Либерализация на 

регионалните пазари” с нейните основни акценти - либерализация на енергийните пазари, 

либерализация на трудовия пазар и опита на чуждестранните инвеститори в региона 

Несъмнено темата за либерализацията на енергийните пазари привлича сериозно 

вниманието както на потребителите, така и на производители и търговци на енергия.  

Поддържането на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система, както и  на приемливи 

ценови равнища на електроенергията и намаляването на енергоемкостта на икономиката, 

са немислими без развит вътрешен енергиен пазар. От 01 юли 2007 г. българските 

електроенергиен и газов пазар са юридически напълно либерализирани. Това означава, 

че всеки потребител на електрическа енергия и природен газ получава законово право 

на избор на доставчик и на свободен и равнопоставен достъп до мрежата за пренос на 

енергията до мястото на потребление. На практика, към момента около 27% от 

търговията в страната се осъществява според изискванията на свободния пазар (по 

двустранни договори). В Програмата на Правителството на европейското развитие на 

България е заложена цел за увеличен дял на свободно договорените количества 

електрическа енергия на вътрешния пазар до 30% през 2013 г. 

Държа да подчертая, че България е една от страните в ЕС, които успешно се справят с 
предизвикателствата на кризата и при това на базата на гарантираната от правителството 
политическа и финансова стабилност в страната. Това от своя страна гарантира много по-
ефективната работа на демократичните институции у нас и е доказателство за  много добрите 
отношения, един много коректен и конструктивен диалог и активно взаимодействие именно 
между институциите в България.  

Политическата стабилност от своя страна е гарант и за това, че бизнесът ще има 
стабилна основа за работа в България. При това, институциите у нас, без изключение, не делят 
бизнеса на български или чужд. Всеки, който инвестира в България, има подкрепата на 
държавата, на институциите.  

Българското правителство поддържа финансова стабилност чрез намаляване и 

продължаващо съкращаване на неефективни разходи от държавния бюджет и поддържане 

на нисък бюджетен дефицит. Ние сме страната с най-ниските данъчни ставки в ЕС и с най-

ниски оперативни разходи за бизнеса  и не променихме това, въпреки кризата. Прилагаме 

10% корпоративен данък и данък върху личните доходи, 0% данък - за реинвестирана 

печалба в над 150 общини с висока безработица и 5% данък върху дивидентите. Като част 

от усилията ни за превръщане на страната в по-добро място за бизнес, икономическата 

политика на българското правителство е насочена към приоритетно развитие на няколко 

сектора, които осигуряват висока добавена стойност, повишена конкурентоспособност и 
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по-добър жизнен стандарт. Сред тях са информационните и телекомуникационните 

технологии; екотехнологиите; здравните иновации, аутсорсингът.   

За повишаване на инвестиционната активност в съответствие с целите на 

Стратегията „Европа 2020” провеждаме политика за насърчаване на инвестициите чрез 

ускорени административни услуги; финансова подкрепа за изграждане на необходимата 

инфраструктура и обучение на персонала; придобиване на имоти - държавна или общинска 

собственост, при облекчени условия; пакет от насърчителни мерки за приоритетни 

инвестиционни проекти. С промени в Закона за насърчаване на инвестициите, създаваме 

възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите. Предвиждаме и 

въвеждането на нова насърчителна мярка, свързана с частично покриване на разходите за 

осигуровки на работодателя за определен период от време. 

Изключително важно е да подчертая, че в България ще намерите едни от най- добре 
подготвените кадри и професионалисти в различни области и вярвам, че в това вече са се 
убедили фирмите, които са стъпили на наша територия.  

 Работим активно за подобряване на условията за бизнес и чрез намаляване на 

административната тежест и броя на регулаторните режими.  През миналата година 

променихме закона, така че размерът на държавните такси да зависи само от разходите за 

предоставяне на съответната услуга. Правителството работи и по план за намаляване на 

административната тежест с 20% до края на тази година. По-голямата част от мерките в 

него вече са изпълнени, други са в процес на изпълнение. Неотдавна допълнихме този 

план с нови мерки, които трябва да бъдат реализирани до 2014 г. и да спестяват на 

бизнеса повече от 300 млн. лева годишно. 

 С изключително високи темпове продължаваме активно да изпълняваме поставената 

цел за изграждане и реализация на електронното правителство.   

 Не на последно място, като стъпка в посока привличане на чуждестранни 

инвеститори в България, бих искал да изтъкна и прозрачността и обективността в 

провежданите у нас търгове и процедури по обществените поръчки. Радвам се, че в тях 

много голям интерес проявяват именно представители на чуждестранни фирми, което е 

истинското и реално доказателство за безпристрастността и качеството на тръжните 

процедури. Много чужди фирми вече изпълняват големи инфраструктурни проекти в 

България.     

 

 Уважаеми дами и господа,  

 

Позволете ми накрая да подчертая своята увереност, че либерализацията на 

регионалните пазари, в различните й измерения, би допринесла за подобряване на 

конкурентоспособността на икономиките от региона, до повишаване на жизненото равнище 

и ускореното му сближаване с икономиките на развитите страни от ЕС. 

В заключение бих искал още веднъж да изразя задоволството си от присъствието ви 

на Виенски икономически разговори в София и да пожелая успешни и ползотворни 

дискусии в различните тематични панели.  

 

Благодаря за вниманието! 

 


