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Гербери с план как да направят от най-бедния район - Северозапада,
данъчен рай

Данъчна ваканция за бизнесмени, инвестирали в Северозападна България. Тaзи идея
ще обсъждат премиерът Бойко Борисов и министрите от работната група, натоварена
да пише спешно стратегия за развитието на региона. Според наскоро оповестени данни
на Евростат това е най-бедната област не само у нас, но и в целия Европейски съюз.
Според родната агенция по заетостта пък - там са най-високите нива на безработица и
между 13 и 15% от хората са без препитание. Именно заради това и преди седмица
премиерът Борисов нареди на шестима министри, депутати и губернатори спешно да
изработят екшън план от икономически и социални мерки, които да съживят тази част
на страната. Проектите на работната група предвиждат налелите пари в
Северозапада предприемачи да получат частично или цялостно "опрощаване" на данъци
за конкретен отрязък от време.
Идеята регионът да стане данъчния
рай на Европа е на депутатите от ГЕРБ. Засега не сме обсъждали кои налози и в каква
част да бъдат рязани, поясни за "Стандарт" депутатът от управляващата партия
Николай Коцев. По неговите думи - ще се провери дали и как "ваканцията" може да
бъде дадена, без да се приеме като нерегламентирана държавна помощ и без Брюксел
да ни глоби.
Премиерът Борисов вече е
издал нареждане в региона да бъде създадена нова данъчна дирекция, която да
работи за улеснение на бизнеса. Все още се обмисля в кой от градовете - Враца, Видин
или Монтана, да бъде тя. Очаква се решението за създаването и да бъде гласувано на
следващото заседание на Министерския съвет.
Сред другите идеи в стратегията е наполовина да бъдат смъкнати праговете за
инвеститорите от клас "А" и "Б", които създадат нови работни места в региона, разказа
още Николай Коцев.
Идеите на народните представители вероятно ще бъдат обсъдени още тази седмица с
шефа на работната група за развитие на Северозапада - строителния министър Росен
Плевнелиев. В групата влизат и вицепремиерът Симеон Дянков, икономическият
министър Трайчо Трайков, земеделският Мирослав Найденов и социалният Тотю
Младенов.
Теодора Йолчева
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