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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Вестник 24 часа 
 
 √ 200 млн. лв. нов дълг за месец 
Финансовото министерство емитира нов дълг от 50 млн. лв. На аукцион бе преотворена емисия 10-годишни ДЦК с падеж 
22 април 2025 г. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е от 2,48 процента. 34,8% от книжата са придобити 
от банки, 13,2% от пенсионни фондове, 6% от застрахователни дружесва. 
От съобщение на БНБ става ясно, че на 26 октомври ще бъде проведен нов аукцион. На него ще бъдат предложени за 
съкровищни облигации със срочност три години с падеж 28 януари 2018 г. 
В условията, определени с писмо на финансовия министър Владислав Горанов до централната банка, е записано, че 
номиналната стойност на пакета ше бъде 150 млн. лв. Търсеният лихвен процент е 1,10%. 
На първичните дилъри, каквито са банки и фондове, се разрешава да участват, освен със състезателни поръчки и с 
несъстезателни от свое име, но за сметка на техни клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, 
включително и такива, които са установени в друга държава членка или в трета страна. Изрично е посочено още, че 
финансовото министерство има намерение да предложи допълнителни количества от същата емисия.  
 
√ 25 млн. лв. за километър магистрала 
Правителството даде съгласие пътната агенция да сключи договори за участък 2 от Западната дъга на софийския 
околовръстен път. Тя е част от магистралата “Калотина - София.” За отсечката са нужни или 133 481 117 лв., от които 7 422 
000 лв. по старата програма “Транспорт”, а 126 059 117 лв. - от новата. Проектът предвижда 5,53 км нов път, което прави 
по 25 млн. лв. на километър. Оскъпяването е заради три пътни възела, два жп надлеза и пресичане на пътя за с. Волуяк, 
свързващ участък 1 от същия проект с изграждащата се Северна скоростна тангента и магистралата до Калотина. 
От стенограмата на заседанието става ясно, че според регионалния министър Лиляна Павлова парите по старата 
оперативна програма ще стигнат за авансови плащания, а останалите ще се чакат от новата. 
Премиерът Бойко Борисов предупреждава, че се прави голяма отстъпка с отпускането на 134 млн. лв. бюджетни пари и 
ако се изпуснат срокове, няма да има допълнително финансиране.  
 
Вестник Труд 
 
√ Танева: Интересът към ОП „Развитие на селските райони” е в пъти по-висок от бюджета  
Интересът към ОП „Развитие на селските райони” от земеделските производителите е няколко пъти по-висок отколкото е 
бюджета. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева в сутрешния блок на „Bloomberg” TV 
Bulgaria. 
„Бюджетът е такъв, какъвто е договарян няколко години, това е предмет на споразумение между България и ЕК и той не 
може да бъде променян. Ние няма как да очакваме, че ще получим аплодисменти от всички земеделски производители 
за ПРСР", посочи министър Танева. 
„Всеки иска да е гарантиран, че ще ползва пари по оперативната програма, предвид интереса, обаче, тази гаранция 
трудно може да бъде дадена. Ние не можем да прилагаме програмата хаотично, тя е приета с ясно изразени приоритети 
в политиките и те са към най-чувствителните сектор-плодове, зеленчуци и животновъдство. Сектори, които биха довели 
до много по-висок продукт от земеделието в България, дори да достигнем нивата, които сме имали на развитие”, обясни 
министър Танева. 
Тя каза още, че специално за сектор „Вино” има отделна лозаро-винарска програма, която е с общ размер на 
финансиране от 133 милиона евро за 3 години или годишно малко над 40 милиона евро. 
По думите й всеки иска достъп до парите по оперативната програмата за „Развитие на селските райони”, но те са по-
малко отколкото е възможностите за сектора и това е положително за страната. Министър Танева изтъкна още, че 
фактът, че недостигат средства за развитие на земеделския сектор, каквато визия има, говори за положителен тренд на 
развитие на сектор „Земеделие”.  
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√ Винпроми сезират ЕК за орязани субсидии 
Преработватели плашат с протести. Браншът ще атакува в съда наредба на агроведомството за еврофинансиране 
Винопроизводители ще сезират Брюксел заради невъзможността да усвояват евросубсидии за модернизиране на избите 
до 2020 г. Причината е, че в наредба на земеделското министерство секторът е определен за неприоритетен и няма да 
ползва бонус точки при одобрение на проектите, каквито ще се полагат за преработватели на мляко, месо, плодове и 
зеленчуци. Винпромите ще атакуват наредбата в съда, а в краен случай ще излязат и на протест, заяви вчера Радослав 
Радев, шеф на Националната лозаро-винарска камара. 
”Обидно е. Станахме свидетели на смешни спорове дали гроздето е плод или не е. От министерството на земеделието 
дори посочиха, че десертното грозде е плод, а виненото не било. Недопустимо е някой чиновник в някаква канцелария 
да решава съдбата на цял бранш”, каза Радев. 
„Категорично проекти за модернизация на винзаводи по мярка 4.2 на новата Програма за развитие на селските райони 
ще бъдат одобрени. Целият ресурс по мярката е 270 млн. евро до 2020 г. Толкова много средства не могат да бъдат 
изразходвани само от производителите на плодове, зеленчуци, месо и мляко, така че със сигурност ще останат средства 
за винопроизводство”, коментира аграрният зам.-министър Васил Грудев. 
Той обаче бе категоричен, че винопроизводството няма да стане приоритетен сектор. ”Ако го направим, целият ресурс 
ще бъде усвоен от винопроизводители”, посочи той. 
ЛЕТВА 
Европари само  при 50% преработка на BG суровина 
Българските предприятия ще могат да се модернизират и да закупят нови машини само ако 50% от суровината, която 
преработват, е закупена от регистрирани български земеделски производители, съобщи аграрният зам.-министър Васил 
Грудев по повод обвиненията, отправени от винопроизводители. 
Той определи изискването като “революционно”, защото ще даде стимул за развитието на секторите плодове, зеленчуци 
и животновъдство. Преработката и производството на български зеленчуци е спаднало 10 пъти за 20 години, даде 
пример той. 
Зам.-министърът припомни, че лозаро-винарският сектор е единственият, който има програма, насочена изключително и 
само към него с бюджет от 133 млн. евро в периода от 2014 до 2018 г. В нея обаче не са включени средства за 
модернизация на избите. 
 
√ Без банкова тайна за четири офшорки 
България ще получава информация за банкови сметки на свои граждани и фирми в над 51 държави. Сред тях са страните 
от Европейския съюз, както и държави от Азия, Африка и Южна Америка. Включени са офшорни зони като Лихтенщайн, 
Британските Вирджински острови, Каймановите острови и о. Ман. 
Държавите са част от многостранно споразумение за автоматичен обмен на данни, към което България също ще се 
присъединява с решение на кабинета, съобщи правителствената пресслужба. Предстои споразумението да бъде 
одобрено от Глобалния форум за обмен на информация към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР). След това трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание, за да влезе в сила. 
Споразумението беше подписано от 51 държави още през октомври м.г., припомнят от Министерския съвет. Към него 
постепенно се присъединяват и други страни. Предвидено е обменът на финансова информация за част от държавите, 
които са се присъединили към споразумението от самото начало, да започне от 2017 г., а от 2018 г. ще го правят всички. 
Подписването на споразумението през миналата година стана повод за възторжени изказвания от страна на 
европейските лидери. „Това бележи края на данъчните измами чрез тайни банкови сметки“, обяви тогава финансовият 
министър на Германия Волфганг Шойбле. Според него трябва да се предприемат още действия в тази посока, защото 
„банковата тайна в стария й вид е вече отживелица“. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Данък "Сладко, мазно и солено" ще е между 3% и 78% 
Пакет бисквити с високо съдържание и на сол, и на захар, и на трансмастни киселини, ще поскъпне с почти един лев, 
сочат изчисленията на здравното министерство 
От 3% до 78% върху крайната цена на храните с повишено съдържание на сол, захар, газирани напитки, кофеин и 
хидрогенирани растителни масла ще бъдат събирани под формата на данък от производителите и вносителите на 
съответните продукти. Ясно е кой продукт с колко ще се облага. Подробните ставки и мотиви бяха обявени от здравния 
министър д-р Петър Москов и министър на спорта Красен Кралев. 
Неяснотите са дали ще има желания ефект върху здравето и като постъпления в бюджета. Засега неизчислима е и 
вредата върху бизнеса, който или ще посивее или ще свие продажбите си покрай вдигането на цените. 
Старт догодина 
Данъкът ще се прилага още от следващата година, обявиха министрите. От постъпления от него се очакват 150 млн. лв., 
които ще се харчат с решение на обществен съвет – 20% ще отидат за обновяване и строеж на училищни физкултурни 
салони (от 2700 училища, 733 нямат физкултурни салони или те не отговарят на стандартите), 20% ще бъдат насочени за 
промяна на храната в училищата с плодове и зеленчуци, а останалите 60% - за профилактика и лечение на сърдечно-
съдови заболявания, диабет и др., които се причиняват от вредните храни. 
Целта на данъка е да стимулира производителите да променят рецептите си с по-здравословни, а за потребителите – да 
консумират повече здравословни храни. Примерът с данъка повтаря този в Унгария, стана ясно от думите на здравния 
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министър. Целият проект, мотивите и анализите за проекта ще бъдат качени за обществено обсъждане на сайта на 
здравното министерство в сряда. 
Данъкът, както и акцизът, ще се начислява първо, а върху него ще се добавя ДДС, т.е. поскъпването на стоките ще е по-
голямо. А от ДДС ще влизат повече приходи в бюджета. 
Ще бъде променен и законът за радиото и телевизията и вече няма да може да се рекламират за деца храни с повишено 
съдържание на сол, захар и кофеин, обявиха двамата министри. Глобите за неправилно етикетиране и за неплащане на 
данъка ще бъдат големи, обяви Москов. 
 Какво се облага 
Ако продуктът съдържа повече от 1 грам сол на 100 грама, килограм от него ще се облага с 1.55 лв. данък, което е средно 
19% данък върху цената му. За газираните напитки ще се дължи по 43 стотинки на литър (виж таблицата). 
При вредните мазнини тежестта е най-голяма. Независимо колко грама съдържат, продуктите, в които има повече от 0.5 
грама на 100 грама или се приготвят с частично хидрогенирани мазнини, ще се облагат с по 3.10 лв. за килограм. Това 
означава, че цената на маргарините ще се увеличи със средно 58%, а на имитиращите млечни продукти – със 78%, на 
тестените изделия – с 44%, а на сандвичите и пържените картофи – с по 17%. Пържените картофи в заведенията няма да 
се облагат, ако са приготвени в олио и ще струват средно с 1.12 лв. на порция по-скъпо, ако са пържени в нездравословна 
мазнина. 
На данък ще подлежат продуктите със сол, повече от 1 грам на 100 грама продукти – чипсове, зърнени храни, ядки, снакс, 
сухи супи, бульон, майонеза, соев сос и кетчуп. На допълнително облагане ще подлежат и продуктите, които съдържат 
повече от 40 грама захар на 100 грама продукт, като шоколадите и шоколадовите бонбони, сладоледи, конфитюри и 
плодови сокове с под 40% съдържание на плодове, газирани напитки, както и храните, които съдържат кофеин или 
таурин. В тази категория попадат енергийните напитки, алкохолните напитки с кофеин и таурин. 
Процентите са определени в зависимост от доказаната вредност на вложените вещества и анализите за еластичността и 
размера на потреблението на съответните групи стоки и са на база на това каква промяна в цената би предизвикала спад 
на търсенето на съответната стока, обясняват авторите. 
Данъкът няма да включва нито една от основните храни – хляб, млечни и месни продукти, плодове и зеленчуци, защото 
целта му е да поощри употребата им. 
Аргументите на министъра 
Според здравния министър д-р Москов става въпрос за косвен данък, който облага потреблението на храни, които не са 
основни и изключва полезните храни. Данъкът ще се плаща еднократно от производителите или вносителите при 
пускането на пазара. "Данъкът е целеви, тъй като средствата отиват за ясни приоритети, равнопоставен е, защото не 
прави разлика между производителите и има превантивен характер – обвързан е с вредно количество и може да 
отпадне, ако то бъде намалено или премахнато", коментира д-р Москов. 
Той допълни, че ставките са взаимствани от Унгария, която въвежда данъка през 2011 г. През 2013 г. Световната здравна 
организация (СЗО) прави анализ на потреблението и установява, че продажбите на стоки, обхванати от данъка намаляват 
с 27%, а потреблението на доказано вредни храни – между 20 и 35%. 
По думите на Москов данъкът се въвежда заради почина на СЗО да се промени начинът на хранене и заболеваемостта 
чрез използване на ценова политика. Освен това България е на първо място по смъртност от сърдечно-съдови 
заболявания в ЕС заради прекомерната употреба на сол и захар. Само загиналите от сърдечно-съдовите заболявания са 
три пъти повече, отколкото в Австрия, която е със сходно население. Москов допълни още, че едно от всеки три деца в 
България страда от затлъстяване и също така печалната статистика на заболелите от рак и диабет. Той посочи още, че с 
една енергийна напитка от 500 мл децата консумират 13 супени лъжици захар и минимум 80 грама кофеин, като 
учениците в България са на второ място по потребление на енергийни напитки след Холандия. При пет грама сол дневна 
доза, препоръчана от СЗО, България ползва над 50% повече, като във Варна, например, средните потребления са 12.7-
14.8 грама дневно. Той коментира проучванията на кардиологичните асоциации и Американската администрация по 
лекарствата и храните, според които при увеличаване с 2% на приема на частично хидрогенирани мазнини се увеличава с 
23% рискът от сърдечно-съдови заболявания, докато при наситените мастни киселини, като маслото например, трябва да 
се увеличи потреблението с 15%, за да се получи този процент.    
Мотивите против 
Още след първите анонси за въвеждането на данъка върху вредните храни председателят на Института за пазарна 
икономика Красен Станчев анализира евентуалния му ефект и последиците от въвеждането му в други държави. 
Документът показва, че купуването на "вредни" храни не е спаднало, цените на някои свързани продукти са се покачили, 
разходите за здравеопазване са се запазили, а в Дания, например, затлъстяването е продължило да расте. Според 
Станчев в никоя от държавите не са изпълнени разчетите за събирането на приходи от подобни данъци. В Унгария 
заради данъка има 10% посивяване на пазара на храни и напитки, а загубата от ДДС  приходи е 25.6 млн. евро, се казва 
още в анализа. 
Производителите смятат, че щом нещо е вредно, то трябва да бъде забранено, а не да се облага с данък. Според 
хранителния бранш здравното министерство трябва да се съсредоточи върху превенцията на заболяванията, за които се 
търси  допълнителен финансов ресурс, а не върху инициирането на нови данъци, при това със съмнителен икономически 
и здравословен ефект. 
Като цяло производителите не коментират лично проекта, но се обединиха в съюз на хранителната индустрия, който 
подкрепя анализа на ИПИ и смята, че данъкът не трябва да бъде въвеждан. 
Отговорът на критиките  
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Петър Москов изтъкна, че досега е чул от производителите няколко мита за данъка. Първият от тях е, че от него няма 
полза, а в Унгария 80% от потребителите са започнали да се хранят по-здравословно заради по-високата цена и защото са 
научили повече за вредните храни. 
Нямало да има трудности в администрирането на данъка, тъй като става въпрос за ограничен брой производители и 
дистрибутори на ограничен брой продукти. Данъкът ще се администрира от НАП, а регионалните здравни инспекции ще 
проверяват етикетите, ще правят проби в лаборатории за съдържанието и ще проверяват как се готви в заведенията. 
Според Москов няма да има загуба на работни места и отлив на инвестиции заради данъка. "Лобистите на индустрията 
си противоречат. След като смятат, че от данъка няма да има ефект – това означава, че няма да променим начина си на 
хранене, а производителите няма да променят рецептата си. Тогава откъде ще дойдат загубите? Започваме битка и тук е 
мястото всеки да избере дали ще защитава здравето на децата и собственото си здраве или интересите на индустрията", 
отбеляза той. 
Според него данъкът може да се окачестви като въвеждането на такса за найлоновите торбички – не толкова заради 
цената, а заради шума от вредността им, потреблението им е намаляло. 
 
√ По-евтиният ток за големите заводи се бави 
Наредбата за отстъпките трябваше да влезе в сила на 6 септември. Но още не е одобрена от Брюксел  
Големите индустриални потребители на електроенергия все още не могат да се възползват от облекченията, които 
трябваше да получат от зелената компонента в такса "Задължения към обществото", съобщиха от Българската федерация 
на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ). В 
писмо до министрите на финансите и на енергетиката те настояват да се ускори процесът на нотификация на Наредбата 
за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници (виж карето). Според 
първоначалните разчети наредбата трябваше да влезе в сила най-късно до 6 септември. 
Забавянето 
Изготвянето на наредбата беше предвидено с промените в Закона за енергетиката от началото на март тази година и 
стана още по-актуално след увеличаването на такса "Задължения към обществото" за бизнеса от 1 август. Проектът на 
практика стана готов и беше изпратен за одобрение в Брюксел още преди тази дата. Оттогава досега обаче развитие по 
него няма. "За съжаление изминаха повече от два месеца от изпращането на проекта в ЕК, но досега няма напредък и 
резултати за решаване на този въпрос. Не са установени контакти и не са проведени разговори със съответните 
институции, което налага извод за забавяне на процеса", се посочва в писмото на БФИЕК и БАМИ. Според изпълнителния 
директор на металургичната асоциация Политими Паунова до 30 септември, когато се е провело последното заседание 
на консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж към икономическото министерство, все още не са били 
установени преки контакти с ЕК и с експерта, който ръководи и координира процеса. Повече от две седмици по-късно 
напредък все още няма. Това потвърди за "Капитал Daily" председателят на БФИЕК Константин Стаменов в петък. 
От Министерството на енергетиката обясниха, че наредбата е била преднотифицирана, т.е. изработена е в диалог с 
Брюксел, което предполага значително по-бързо съгласуване. Крайни срокове за това обаче няма. 
Възстановяване на разходите 
В момента енергоемките предприятия продължат да заплащат пълната такса "Задължения към обществото". Преди 
време енергийният министър Теменужка Петкова посочи, че след като наредбата влезе в сила, събраните в повече 
средства ще им бъдат възстановени. Компаниите обаче се притесняват, че няма яснота кога ще стане това, а 
междувременно разходите им са нараснали. "Около 20 големи индустриални потребителя плащаха досега 100 млн. лева 
за тази добавка, а от август тя вече достигна 200 млн. лв. (годишно – бел. авт.)", се посочва в писмото. По думите на 
Паунова, ако до края на годината предприятията не получат очакваните облекчения, ще се наложи съкращаване на 
разходите. 
 
√ SAP: Опростяването на бизнес процесите в България ще повиши растежа 
Информационните технологии все повече ще се предлагат като услуга на бизнеса, а не като при традиционния 
модел компаниите сами да си изграждат всичко  
Опростяването на IT инфраструктурата и на бизнес процесите е ключът към стимулирането на растежа и повишаването на 
конкурентоспособността на компаниите. Това може да се постигне чрез инвестиране в технологии и платформени 
решения от ново поколение, които позволяват да се правят бизнес модели и планиране на процесите в реално време, 
обяви Румяна Тренчева, изпълнителен директор на "SAP България". Тя представи в четвъртък бъдещата стратегия на 
германския софтуерен разработчик, която се базира именно на опростяването на процесите и намаляването на 
зависимостта на дружествата от поддържането на собствена IT инфраструктура. С други думи, информационните 
технологии все повече ще се предлагат като услуга на бизнеса, а не като при традиционния модел компаниите сами да си 
изграждат всичко. 
Просто, но адаптивно 
Тренчева представи статистика, според която 10% от печалбата на големите световни корпорации е погребана в 
пропуснати възможности свързани със сложните IT процеси. Тя представи и визия на анализатори как 40% от най-
големите 500 компании в света ще изчезнат, ако не опростят бизнес процесите с нови технологични решения. Освен това 
компаниите, които внедряват нови и недоказани на пазара още системи (т.нар. early adopters), отчитат 26% по-висока 
доходност от останалите. 
"Тенденциите на българския пазар следват глобалните процеси за опростяване на IT инфраструктурата с платформени 
решения от ново поколение", коментира Тренчева пред "Капитал Daily". "България е най-иновативният пазар в 
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Централна и Източна Европа в две направления – нашите клиенти държат да използват гъвкави облачни решение за 
управление и развитие на човешките си ресурси и се обръщат към платформи (тип omni-channel), когато искат да 
интегрират всички канали за интерактивно обслужване на своите потребители и партньори", допълни тя. 
"Експоненциален растеж ще дойде за бизнеса в България само когато се преосмислят изцяло традиционните линейни 
бизнес процеси и модели", допълни Тренчева. 
Няколко примера 
По време на събитието партньорите на SAP в България представиха решения и проекти, които са изпълнили за местни 
клиенти и са базирани на технологиите на германския разработчик. "IBM България" демонстрира онлайн магазина на 
ритейлъра за потребителска електроника "Технополис". При него се използва платформата за е-търговия Hybris на SAP, 
която позволява да се предлагат различни функции за потребителите, като например по-лесно сортиране на продуктите, 
заявка за покупка при изчерпани количества или за предварителна такава, когато тя стане налична. Novarto също 
представи своя проект за изграждането на онлайн конфигуратор за глобалния сайт на технологичния гигант Lenovo. BG 
Business Solutions обявиха, че са изградили облачни решения за "Булгартабак", а "Стемо" е изпълнил проекти за 
Министерството на финансите, "Софика", "Пикадили" и други. 
В духа на опростяване на процесите "Стемо" обяви едно специализирано решение, предназначено за хотели. Това е SAP 
Hotel, което предоставя управлението на този бизнес и на процесите, свързани с него, без да е необходима изградена IT 
инфраструктура. Услугата също така позволява да се мигрира от по-стари системи или хардуер, както и да се интегрират 
съществуващите такива в една-единствена технологична среда. 
Тенденции при центровете за данни 
Виртуализация, преминаване от мейнфрейм машини на сървъри, базирани на x86 и големите масиви от информация (big 
data), това ще са основните тенденции при центровете за данни, обявиха от Atos по време на събитието. Компанията 
представи нов модулен сървър Bullion, който следва тези тенденции. Той е базиран на x86 архитектурата, който 
позволява да се подобрява и разширява с бърза замяна на отделните компоненти, а не на цялата машина.  
 
Вестник Сега 
 
√ Министър Ангелкова измери "50 процента сиво" в туризма  
Над 50% от българския туризъм е в сивата икономика. Това стана ясно вчера на конференция, посветена на борбата с 
укриването на данъци и осигуровки, с участието на ресорния министър Николина Ангелкова. Бизнесмен се оплака, че 
70% от хотелите и ресторантите в Банско не издават фискални бонове и че туристите се радват на касовите бележки като 
на атракция.  
Ангелкова обяви, че много туристически обекти работят без никаква регистрация и няма как да бъдат контролирани. Тя 
се похвали, че през пролетта е започнало изграждането на е-система за туристическа информация, която ще свърже 
Националния туристически регистър с регистрите на НАП, МВР и общините. "По такъв начин всеки един, работещ в 
сектора, ще знае кой кога се регистрира", обясни тя. 
Ангелкова смята, че браншовите организации в момента са прекалено много - 203, и обяви, че възнамерява да ги сведе 
до шест чрез съответни промени в Закона за туризма. 
 
√ Борисов: Няма да има изключение за осигурителните прагове на цигарените фабрики  
Изключението, което се прави за осигурителните прагове на тютюнопроизводителите, няма да бъде прието. Това заяви 
премиерът Бойко Борисов пред журналисти преди началото на конгреса на Европейската народна партия (ЕНП), който се 
провежда в Мадрид. 
"Снощи съм се скарал на вицепремиера Калфин, след като разбрах за осигурителните прагове и изключението, което се 
прави за тютюнопроизводителите. Така че това няма да бъде прието. Това го гарантирам. И се надявам друг път, когато 
има подобни желания или анонси в публичното пространство, защото това не е минало нито на съвет, нито на 
тристранка, да бъда уведомяван. Защото поемам пасиви, за които изобщо не съм знаел", категоричен бе Борисов, 
съобщиха от ГЕРБ. 
Социалният министър има право да разпростира ръста на минималните осигурителни прагове върху секторите, в които 
липсва договорка между работодатели и синдикати. Калфин в петък обяви, че ще се възползва от това си право и ще 
наложи 7.5% увеличение, но ще направи изключение за производството на тютюн заради влошените му показатели. 
Такова изключение се прави за първи път. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Обсъждат цената на възобновяемата енергия 
Комисията за енергийно и водно регулирани ще заседава днес, за да обсъди определянето на преференциални цени на 
електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. 
Преди дни от КЕВР обявиха, че до края на октомври ще стане ясно дали ще се произнесат с решение относно промяна в 
цената на индустриалния ток. 
Както вече писахме, бизнесът поиска намаление на такса "задължение към обществото" и връщането й на нивото 
отпреди 1 август. ОТ комисията обаче са на друго мнение и двете страни не стигнаха до консенсус. 
 
√ Износът на вино за Русия падна с 63%  
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Градим имиджа на България, трябва да сме приоритетен сектор, заявиха от бранша 
Искаме сектор "вино" да бъде включен сред т.нар. чувствителните сектори, чиито проекти ще бъдат с приоритет по ПРСР 
2014-2020. В противен случай сме изправени пред реалната опасност да няма финансиран нито един винарски проект до 
2020 г. Това заяви председателят на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) Радослав Радев. 
Винопроизводителите се обявиха срещу предложения механизъм за класиране на проекти по подмярка 4.2 "Инвестиции 
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", който дава допълнителни 30 точки на проектите в секторите 
плодове, зеленчуци, месо и мляко и така отнема равния старт в състезанието на винопроизводителите. "Искаме да 
бъдем поставени на равни основи и състезанието да не е предрешено", категоричен е Радев. 
По думите му винарският сектор търпи сериозни загуби от руското ембарго. С 63% е паднал износът на родно вино за 
Русия, която е основен пазар за нашите винопроизводители, посочи Радев. "България пострада най-много сред 
европейските страни, защото вината от Крим и Абхазия са в нашия ценови сегмент", допълни той. "Скандално е 
плодовете и зеленчуците да са приоритетен сектор, а винарският, който гради имиджа на България в чужбина - не", 
посочи Цветелина Николова, изпълнителен директор на винарска изба "Катаржина". Винопроизводителите посочиха, че 
евросредствата са им нужни, за да са конкурентоспособни. От бранша са категорични, че ако исканията им не бъдат 
изпълнени, ще сезират ЕК за нееднакво прилагане на закона спрямо отделните сектори. "Убеден съм, че до 2020 г. ще 
има много финансирани проекти на винопроизводители", изрази обаче увереност зам.-министърът на земеделието 
Васил Грудев. По думите му секторите плодове, зеленчуци, месо и мляко са избрани за приоритетни, тъй като спадът в 
производството им е над 10 пъти през последните години. 
 
investor.bg 
 
√ България във вихъра на газовия танц  
За да се превърне в реалност мечтата за газов хъб, са нужни обаче много инвестиции, а не е ясно кой ще потребява 
количествата  
България действително може да се окаже в окото на газовото изобилие и фактор на европейската газова карта. Мечтите 
за превръщането ни в газоразпределителен център съвсем не са безпочвени, но трябва и доста работа и инвестиции, за 
да бъдат осъществени. 
През последните месеци страната ни не е спирала преговорите с Русия за намиране на вариант за руски газ да бъде 
транспортиран през територията на страната, научи Investor.bg от свои източници. Една от идеите, която все по-ясно 
кристализира, е реализацията и на „Турски поток” и на „Южен поток” – с по две тръби. 
Така България ще получи поне 32 млрд. куб. метра газ от Русия, при това по икономически най-изгодния маршрут, 
каквато е оценката на редица анализатори за избраното трасе на "Южен поток". Голяма част от цената на природния газ 
всъщност са транзитните такси, а за всички по пътя на газа, по който и да е газопровод, целта е най-ниската възможна 
цена за газа. 
Намеци за повторния старт на „Южен поток” вече направи руският президент Владимир Путин в своя реч в Крим преди 
няколко месеца. Остава обаче и да покаже готовност, че ще спази европейските правила, както вече стори за „Северен 
поток”. 
Реално работата по „Южен поток” може да започне незабавно – проектът има необходимите разрешителни, тръбите за 
морската част са разтоварени на пристанищата във Варна и Бургас, а и политическата подкрепа в държавите по трасето в 
Европа е голяма. 
Уверенията са, че България все още има няколко коза в ръкава си и „Южен поток” не е неосъществим проект. Но дори и 
разговорите с руската страна да се провалят, остават новите, макар и още неразработени находища в Средиземно море. 
Преди месеци италианската Eni съобщи за най-голямата си находка в последните години, което веднага и не без 
основание беше наречена „Подаръка на Фараона за Югоизточна Европа” – находището Зохр. 
Работата по него тепърва ще започне, но интересите към него вече са налице и България трябва да действа решително, 
ако не иска да бъде изместена. 
Защото южната ни съседка Гърция вече изглежда с крачка напред след разговорите на премиера Алексис Ципрас с 
министъра на външните работи на Египет Самех Шукри, провел се в началото на седмицата. През декември предстои и 
посещение на египетския президент Абдел Фатах ал Сиси в Атина. Развитието на енергийните проекти едва ли ще 
отсъства от обсъжданите теми, прогнозират гръцките медии. 
По време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Алексис Ципрас беше поканен от Бенямин Нетаняху да посети Тел Авив 
през ноември. И без съмнение в разговорите отново прозира газова връзка, свързана с откритото преди две години 
голямо находище в Средиземно море – „Афродита”, намиращо се между Кипър и Израел.  
Атина напълно подкрепя и "Турски поток", откъдето може да получава газ, и плановете за изграждането на газов хъб в 
Гърция също изглеждат съвсем реалистични.  
Допълнително находищата в Иран все повече започват да добиват измерения по отношение на нуждите на Европа от 
природен газ, както и идеите за терминали за втечнен газ в Гърция. Те пък ще бъдат обект на дискусии по време на 
планираната визита на Джон Кери в  Атина през ноември.  
И все пак - на този етап големите планове за доставки на газ в Европа са само на хартия – по тях се водят задълбочени 
преговори и се демонстрира решимост за реализацията им. Но липсва най-важното – средствата за реализацията им. 
Към тежката икономическа криза, от която светът тепърва започва да се отърсва, петролните и газовите компании се 
сблъскват с понижаващата се цена на петрола, която сви и техните инвестиционни намерения. 
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България пък е изправена и пред още един проблем – модерна газова мрежа. Макар че правителството ни изтъква 
развитата ни система като предимство за реализацията на плана да се превърнем в разпределителен център на 
природен газ за Югоизточна Европа, състоянието на мрежата остава няколко десетилетия назад. Инвестиции в много от 
съоръженията не са правени от тяхното пускане преди 40 и повече години. 
В последните месеци се наблюдават известни усилия в тази насока и отпуснати бяха малко над 200 млн. лева за ремонт в 
шестте компресорни станции. Остават обаче и допълнителни мерки за ремонт на Северния полупръстен – от точката, от 
която ще излезе „Южен поток” (край Варна), ако проектът все пак бъде реализиран, до връзките със Сърбия и Гърция. 
В началото на 2016 година ще започне и вторият етап от модернизацията на хранилището в Чирен – проучванията за 
възможността да бъде удвоен капацитетът му. Но дори и с капацитет от 1 млрд. куб. метра, това далеч няма да бъде 
достатъчно на фона на възможните потоци от природен газ, които има възможност да привлече страната ни. 
Най-добрата ни възможност за ново хранилище е находището в Галата, което все още е в експлоатация въпреки 
многократно свитите обеми на добива. 
Другият сериозен въпрос обаче е не само технически и реално изпълнимо ли е да се превърнем в газов хъб за 
Югоизточна Европа, а и дали Европа ще има нужда от такива количества газ. Пазарната логика е проста и подсказва 
винаги, че търсенето определя предлагането. 
И това също трябва да бъде много внимателно отчетено, защото газовата карта на Европа е пълна с полупразни тръби, 
очакващи своите потребители. 
 
√ Все по-малко работодатели в ЕС се осмеляват да наемат работници нелегално  
Проблем за България е, че работещите българи в ЕС внасят осигуровки в другата държава, коментира Васил Василев   
Все по-трудно в Европейския съюз (ЕС) се започва работа без трудов договор, а и работодателите все по-малко се 
осмеляват да наемат нелегално. Това каза пред Bulgaria ON AIR Васил Василев, управител на посредническа фирма за 
намиране на работа на българи в чужбина. 
„Ако отидеш без трудов договор, което става все по-трудно в ЕС, ти подлежиш, както ти, така и работодателят ти, на 
много строги наказания. Работодателят във Франция, например, отива зад решетките. Така че много малко работодатели 
вече се осмеляват да наемат нелегално“, коментира Василев. 
По думите му информациите, че българите зад граница са незащитени, са раздувани от десетилетия, но реалността е 
съвсем друга. Василев подчерта, че работещите с договор са защитени от европейското законодателство за разлика от 
работещите нелегално. 
Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина Борис Вангелов от своя страна коментира, че има 
инциденти, свързани с трудови злополуки, но няма информация за масова такава тенденция. 
Държавата на този етап прави по-малко за българите в чужбина, отколкото са й интересите, коментира още Василев и 
обясни, че доскоро от осигуровки на работещи българи в ЕС се внасяха милиони в нашия бюджет. „Отскоро обаче 
няколко държави от ЕС, най-вече Франция, поискаха те да взимат осигуровките, успяха да наложат съответните промени 
в европейското законодателство, а ние не се възпротивихме“, отбеляза той. По думите му нито българските 
евродепутати, нито социалното ни министерство са реагирали. 
„Така стана невъзможно изпращането на българи на българска служба в чужбина, тоест може българин да работи там, но 
за съответните чужди фирми и да си плаща осигуровките там. Така че България е в дълг към самата себе си“, коментира 
Василев. 
На свой ред Борис Вангелов посочи, че е приета стратегия за българите в чужбина от Министерския съвет през 2014 г., 
има и комисия за българите в чужбина в парламента, което той определи като първи сигнали за промяна. 
 
√ Държавните лидери на Западните Балкани ще обсъдят бежанския проблем  
Срещата се свиква от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер във връзка с извънредната ситуация в страните по 
„бежанския маршрут“  
Извънредна среща на лидерите на страните от Балканите свиква председателят на Европейската комисия Жан-Клод 
Юнкер на 25 октомври, става ясно от съобщение на ЕК. Обявената причина е „развиващата се извънредна ситуация в 
страните по бежанския маршрут през Западните Балкани“. 
Според Юнкер има нужда от много по-голямо сътрудничество, по-широки консултации и спешни оперативни действия в 
региона. В съобщението на ЕК не се посочват повече подробности относно „извънредната ситуация“, но се посочва, че 
председателят на Комисията е взел решението за свикването на лидерската среща след разговори с представители на 
властите в региона. 
Очакванията са по време на разговорите да бъдат договорени общи оперативни действия, които да бъдат приложени 
незабавно. 
В дните след последния Европейски съвет обаче Унгария затвори границата си с Хърватия с мотива, че при липсата на 
решение за укрепване на охраната по гръцките граници, Будапеща защитава външната граница на Шенген. Така 
бежанският поток се насочи към Словения.  
Миграционният натиск по гръцките острови също не спира. От началото на годината в южната ни съседка са влезнали 
около 500 хил. мигранти, показват наблюденията на ООН. Това означава, че по 8 хил. души търсят убежище в Гърция 
всеки ден. Общо през Средиземно море в Европа са влезнали над 650 хил. мигранти. Официално 3,1 хил. от тях са 
загинали по пътя си към по-добър живот. 
На лидерската среща ще присъстват държавните или правителствени ръководители на Австрия, България, Хърватия, 
Македония, Германия, Гърция, Унгария, Румъния, Сърбия и Словения. Председателят на Европейския съвет, Доналд Туск, 
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представители на люксембургското председателство на Съвета на ЕС, на Върховният комисариат на ООН за бежанците 
също са поканени на заседанието. 
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Европейската агенция за управление на 
оперативното сътрудничество по външните граници на страните членки на Европейския съюз (Frontex) също ще бъдат 
представени на срещата.  
  
  


