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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
ТВ Европа 
 
√ АИКБ: Увеличените разходи за труд намаляват конкурентноспособността на фирмите 
Ръстът на разходите за труд у нас е много по-сериозен от този в най-големите икономики на Стария континент. Скокът с 11 
% е резултат на три основни фактора, които влияят на бизнеса вече няколко години. Това каза в специално интервю за 
сутрешния блок на ТВ Европа Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България: 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ: 
„Първата причина, това е увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии, която от 2017 година се увеличи с 1 % спрямо 
2016 година. На второ място причина за увеличаване на разходите за труд е повишението на минималната работна заплата. 
Да припомня само, че тя, в началото на 2017 година беше увеличена с 40 лева от 420 на 460. Това е ръст от около 9,5 %, 
който несъмнено оказва влияние върху разходите за труд на бизнеса. И на трето, но не последно по важност място, 
причина за увеличаване на разходите за бизнеса е дефицитът на човешки ресурси, който се изпитва на пазара на труда.“ 
Според бизнеса, по-големите разходи за труд не съответстват на ръста на оборотите, печалбите, производителността на 
труда и на други макроикономически показатели 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ: 
„Разходите за труд растат с 11 % , а брутният вътрешен продукт за първото полугодие расте с 3,5 %. Производителността 
на труда расте с 3,2 % – тоест възнагражденията изпреварват това, което се произвежда и излизат от реалната 
икономическа ситуация.“ 
Има и още негативни последици за икономиката на страната ни от ускорения ръст на заплатите: 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ: 
„Увеличението на разходите за труд намаляват конкурентоспособността на предприятията и това се вижда в 
статистическите им данни. Статистиката отчита за поредна година намаляване на инвестициите в дълготрайни материални 
активи, което означава, че фирмите все по-малко купуват в машини и инвестират в активи. За сметка на това се увеличават 
възнагражденията и те купуват по-малко активи не за друго, защото тези увеличени възнаграждения изхабяват 
финансовите ресурси на предприятията.“  
Прогнозата на една от най-големите работодателски организации е, че заплатите ще растат и занапред. Надеждата е 
темповете да се забавят, но за целта показатели като минималната работна заплата, например, трябва да останат на 
сегашните си нива. 
За повече информация вижте видеото. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Цените на хранителните продукти отново тръгват надолу 
Комисията по стокови борси и тържища отчита спад на цените на някои плодове и зеленчуци 
Цените на хранителните продукти отново намаляват през третата седмица на септември, показват данните на Държавната 
комисия по стокови борси и тържища. 
Индексът, който е разработила институцията, достигна до ниво от 1,332 пункта, спрямо 1,358 пункта през миналата 
седмица. Така, след краткото колебание, стойността на индекса се връща до нивата от началото на месеца. 
От публикуваните данни е видно, че в основата на понижението са по-евтините плодове и зеленчуци. В последните дни 
най-голям спад записва цената на зелето на борсите на едро (спад от над 27 на сто до цена от 0,40 лева на едро). 
С 22% по-евтино се продават корнишоните, а цената на морковите намалява с повече от 11 на сто. В същото време 
поскъпват доматите и краставиците, отглеждани на открито - съответно с 13% и 10%. Данните на Комисията показват, че 
дините са понижили цената си с 16% през последната седмица, но в същото време цената на ябълките и прасковите върви 
нагоре. 
Цените на повечето млечни и месни продукти, както и на яйцата остават почти без промяна, е видно още от статистиката. 
Намаление се отчита по отношение на цената на лещата (с 2,7%) и ориза (1,6%), продавани на едро. 
 
√ Данъчните промени – с мисъл за администрацията, а не за икономиката 
Необходимото време за възстановяване и/или доплащане на данък е най-високо в България от целия ЕС 
Далеч преди обсъждането на бюджета за 2018 г., което е съпътствано с промени в данъчното законодателство, 
правителството публикува набор от данъчни изменения, които са в духа на две стари и утвърдени порочни практики, 
твърди в свой анализ Калоян Стайков от Института за пазарна икономика. 
Първата е законодателните промени, засягащи няколко закона, да са част от преходните и заключителните разпоредби на 
един закон. Така тази година с изменения на Закона за ДДС се правят промени и в Закона за акцизите и данъчните 
складове, Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за корпоративното 
подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона 
за счетоводството, Закона за ограничаване на плащанията в брой. Дори причината на част от промените да е съгласуване 
с други текстове, които се променят, по-голямата част от измененията не са от такъв характер и заслужават отделно 
обсъждане.  
Втората порочна практика е измененията в данъчното законодателство да са с цел улесняване работата на 
администрацията, а не тази на бизнеса. В мотивите към законопроекта само веднъж се споменава намаляването на 
административната тежест и то касае частен случай, а не общия ред за плащане на данъци. 
Това е странно по поне две причини. Първата е, че намаляването на административната тежест е залегнало в 
управленската програма на правителството. Иронията е в това, че една от целите е „Преодоляване на проблема с често 
изменящото се законодателство като източник на несигурност в икономическата среда”, а за поредна година виждаме, че 
се правят редица изменения в данъчните закони, които променят правилата за деклариране и плащане на данъци (покрай 
другите промени). 
Втората причина е, че България е на последно място в ЕС по отношение на плащането на данъци според класацията на 
Световната банка Doing Business. Както се вижда от следващата таблица броят на данъчните плащания, както и 
необходимото време за тях, са изключително високи на фона на други страни от ЕС. Същевременно необходимото време 
за възстановяване и/или доплащане на данък (ДДС/корпоративно подоходно облагане) е най-високо в България, което 
допълнително утежнява процеса около плащане на данъците. 
 

 
Таблица 2 показва и къде се крият основните трудности в случая с България – плащане на социални осигуровки, внасяне 
на ДДС, възстановяване на ДДС и данъчните проверки, свързани с корпоративното подоходно облагане. Единствено 
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необходимото време за плащане на корпоративното подоходно облагане е сравнимо с останалите страни, но пък 
евентуална последваща проверка протича доста по-трудно, което утежнява целия процес. 
 

 
Работодателите в България отделят два пъти повече време за плащане на осигуровки в сравнение с административно 
тромавата Германия, а в сравнение с Естония – осем пъти повече. Вместо мерки за намаляване на тази тежест, 
управляващите предлагат свиване на сроковете, в които компаниите следва да подават декларации към данъчните органи. 
При внасянето на ДДС разликите с другите страни също са големи, а то е допълнително утежнено и от тромав  процес по 
възстановяване на данъчния кредит. Още в началото на миналата година ИПИ писа за реформа при администрирането на 
ДДС, която би облекчила както бизнеса, така и данъчната администрация. На фона на слабите резултати в международните 
класации и ангажимента за намаляване на административната тежест би следвало това да е един от приоритетите при 
измененията в данъчното законодателство, но, за съжаление, промените отново обслужват администрацията, а не 
икономиката като цяло. 
Както бизнесът не съществува самоцелно, а предлага стоки и услуги, а оттам зависи от своите клиенти, така и 
администрацията не съществува самоцелно и би трябвало работата ѝ да е в услуга на икономиката, а не да ѝ пречи. 
Улесняването и оптимизирането на работата на администрацията не може да е крайна цел на законодателните промени, 
а е единствено инструмент, който да намали разходите на държавата и да улесни бизнеса в неговото задължение за 
отчетност пред тази администрация. Защото бизнес без администрация може да има, но администрация без бизнес – не. 
 
Gradat.bg 
 
√ Сензационни изобретения на Международния технически панаир в Пловдив 
Вносители на най-известните световни марки тежка механизация за изграждане на инфраструктурни съоръжения 
оформят експозиция на площ над 7000 кв. m 
Сензационни изобретения, превърнати в практични решения за индустрията и бита, ще бъдат показани на Международния 
технически панаир в Пловдив. Той се провежда от 25 до 30 септември 2017 г., участват над 600 изложители от близо 40 
държави. Експозициите са разположени в шест палати и откритите площи край тях. Най-големи отново са 
"Машиностроене" и "Стройтех", както по брой на участниците, така и по размер на изложбените площи. 
Фирмите демонстрират модерни продукти и услуги от областта на електрониката и електротехниката, енергетиката и 
екологията, водния сектор, информационните технологии, роботиката и автоматизацията, транспорта и автосервизното 
оборудване, машиностроенето, строителството, химическата промишленост, автомобилната индустрия. На ЕСЕН 2017 са 
представени над 40 новости, от които 5 световни. Повечето от тях се състезават в Конкурса за златни медали - най-
престижното пазарно отличие в България, знак за иновативност и високо качество. 
Сред тях е българска иновация от европейски мащаб, която може да спаси хиляди автомобили от спиране заради 
отделяните вредни газове. За първи път ще бъде показана мобилна машина за регенериране на филтри и катализатори на 
двигатели. Тя изважда натрупаните сажди и клей от замърсения DPF филтър на дизеловите леки коли, а по този начин се 
удължава животът на автомобила и се избягват преждевременни скъпи ремонти. 
Оригинален подход е използван и при машините, които могат да изкачат стълби, да минат през врата и да се разгънат, за 
да работят във високи сгради, църкви и зали. Това са вишки, тип "паяк", които са компактни, но работната им височина 
достига 31 метра.  
Вносители на най-известните световни марки тежка механизация за изграждане на инфраструктурни съоръжения оформят 
експозиция на площ над 7000 кв. метра. Те демонстрират багери, товарачи, земекопни машини, самосвали, бетон възли, 
съоръжения за събаряне на здания, оборудване за направа на канали и много други изделия. Наред с тях стоят и мини 
варианти, които също са търсени в строителството. 
Участниците в специалната експозиция идват с най-нови модели, повечето от които дебютират на нашия пазар. Те са 
толкова високо технологични и авангардни, че съперничат на новостите при автомобилите. 
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Идеята за новата специална експозиция отговаря на маркетинговите интереси на компаниите, предлагащи средно- и 
едрогабаритна техника. Очаква се нейното търсене да нарасне значително през следващите години заради реализирането 
на все повече инфраструктурни проекти, тъй като те са приоритет за България, и идеята за мини план "Маршал" за 
Западните Балкани, с чиято помощ да се изгради мрежа от магистрали в региона и да се активизира икономиката.        
В експозицията на машини гиганти участват 14 компании.  
Това са само част от иновациите в над сто бранша, които ще бъдат представени от участниците в ЕСЕН 2017. Очаква се 
близо 45 000 посетители от България и Европа да разгледат десетте специализирани изложби в Международен панаир 
Пловдив. 
АКЦЕНТИ ОТ СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА 
ГОДИШЕН ФОРУМ "ИНДУСТРИЯ 4.0" 
Дигиталните трансформации и бъдещето на икономиката са в центъра на дебатите на националния бизнес форум, 
организиран от община Пловдив и вестник "Капитал". Форумът "Индустрия 4.0" се фокусира върху въпроса "Как да влезем 
в скоростната лента към следващата индустриална революция?". Лектори са   представители на държавната 
администрация и топмениджъри на големи компании, като Eвропейската инвестиционна банка, Google, Microsoft, Colliers 
International и други. Идеята е да се обсъди къде е България в процеса на трансформации, какво правят българските 
компании и отделните индустрии, за да станат част от новата вълна, какво ще означава това за работната сила, за растежа 
и развитието на региона. Годишният бизнес форум "Индустрия 4.0" се провежда за първи път в рамките на Международния 
технически панаир. Сегашното издание е най-мащабното, с най-голям брой международни лектори и със сериозно участие 
на компании от различните сфери. Целта е да се съчетаят дългогодишните традиции на изложението с бъдещето на 
индустрията. Събитието ще се проведе на 28 и 29 септември в палата 7. 
ЗЛАТНИТЕ МЕДАЛИ 
Над 40  нови изделия, отговарящи на стандартите на Европейския съюз, се състезават за златните медали на 
Международния технически панаир - най-високото пазарно отличие в българската индустрия. Журито е съставено от 
експерти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Надпреварата се провежда в категориите: 
Машиностроене; Електроника и електротехника; Информационни технологии, телекомуникации, офис техника; Транспорт 
и автосервизно оборудване; Енергетика и екология, технология и управление на водите, химическа промишленост; 
Строителство. 
ИЗЛОЖБА "АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ" 
Посетителите могат да видят изложбата "Академия Градът 2017" и да научат повече за съвременната архитектура, 
строителство, градоустройство и интериорен дизайн. В палата 6 са представени проекти на млади професионалисти. 
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ:  "ЗАГУБИ НА ВОДА – РЕАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ" 
Колко реално са загубите на питейна вода в България? Какъв е приносът на институциите за подпомагане на ВиК 
операторите за намаляване загубите? Кои са най-ефективните практики и методи за справяне с проблема? - Това са част 
от въпросите, на които ще търси отговор дискусионният форум. Той е иницииран от Българската асоциация по водите, 
партньор на изложбата "Акватех". Събитието ще се състои на 28 септември от 10.30 до 12.30 ч. в зала "Пресклуб". 
 
В. Сега 
 
√ Николина Ангелкова прави мек вариант на туристическа полиция 
Ресорната министърка създава инспекторат, като взима кадри от Комисията за защита на потребителите  
След като цяло лято обикаля по морските курорти, министър Николина Ангелкова извади 70-страничен проект за промени 
в Закона за туризма. Проектът, който е публикуван за обществено обсъждане, предвижда изключително много промени. 
Една от най-съществените новини е, че се лансира създаване на спецзвено за контрол, подчинено директно на министъра 
на туризма и с широки правомощия. 
На практика новата структура ще е нещо като по-скромен вариант на идеята на Ангелкова за създаване на туристическа 
полиция. Инспекторите от спецзвеното ще могат да пишат актове за нарушения, да запечатват обекти, да затварят хотели, 
заведения и плажове за нарушения и т.н. МВР, НАП, общини, областни управители и т.н. ще бъдат длъжни да съдействат 
при проверките и за набавяне на информация за нарушителите. 
За подсилване на бъдещата минитуристическа полиция министърката иска да "открадне" кадри от Комисията за защита 
на потребителите (КЗП), която в момента има съществени контролни функции в този сектор. Проектът предвижда 
служителите от КЗП, занимаващи се с нередности и оплаквания на туристи, директно да преминат на работа в 
Министерството на туризма. Шефът на КЗП ще трябва в едномесечен срок да предаде в министерството всички 
неприключени преписки за нарушения. 
Още през пролетта Ангелкова обяви, че се кани да затегне контрола, като го съсредоточи в крехките си ръце. "Обмисляме 
с МВР създаване на туристическа полиция - на първо време в националните курорти, също така и туристически инспекторат 
по отношение на контрола на всички дейности, свързани със Закона за туризма, и за спазване на задълженията, които 
всеки хотелиер, ресторантьор, туроператор и всички в сферата на туризма трябва да изпълняват", обясни тя на среща с 
бранша през май. 
В началото на летния сезон Ангелкова съобщи, че ще приложи нещо като междинен вариант на туристическа полиция - с 
помощта на МВР. "За цялото Българско Черноморие ще има командировани около 976 полицаи, като само в Бургас са 780, 
голяма част от тях са концентрирани в Слънчев бряг. Ще има дневни патрули, които ще бъдат нещо като туристическа 
полиция", поясни тогава министърката. 
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Засега не е ясно колко души ще работят в ударната група по проверките. Това ще бъде уредено с промени в устройствения 
правилник на министерството. Инспекторите от спецзвеното ще правят проверки по график, заложен в годишна програма, 
но ще действат и по сигнали. 
СБЛЪСЪК 
Докато Ангелкова наблягаше на обиколки по плажовете през горещите месеци, наблюдаващият туризма вицепремиер 
Валери Симеонов започна инспекции по собствена програма. Той погна за погазване на нормите за шум нощните 
заведения в Слънчев бряг, които определи като гнезда на порока и свърталища на мутри. Симеонов показа, че не харесва 
работата на Ангелкова, и дори я обвини, че дава концесии на плажове на съмнителни типове, свързвани с подземния свят. 
Не е ясно дали ресорният вицепремиер подкрепя идеята за създаване на туристическа полиция. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ Споделени услуги в администрацията 
Заместник министър-председателят Томислав Дончев и постоянният представител на Световната банка за България Тони 
Томпсън ще представят проекта „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на 
централната администрация“ на конференция на 25 септември от 10.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет. 
Основна цел на проекта е подобряването на ефективността в работата на администрацията, постепенното й 
освобождаване от технически и спомагателни функции, фокусирането й върху ключови дейности и политики. Две пилотни 
звена за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси и финансово-счетоводните дейности ще 
заработят до края на 2018 г. в централната администрация, а до 2020 г. Стратегията за модернизация на администрацията 
предвижда тези звена да бъдат 10.  Проектът предвижда разработването на анализ на обектите с представителни и 
социални функции, собственост на държавната администрация, и предложения за подобряване на модела за тяхното 
стопанисване и управление. 
Въвеждането на принципа на споделените услуги е ключов инструмент за осъществяването на политиката на българското 
правителство за модернизиране на държавната администрация. 
Проектът се осъществява в изпълнение на целите и със средства на Оперативната програма „Добро управление“. 
Бенефициент е администрацията на Министерския съвет. С ратификация на Народното събрание от 27 юли т.г. за 
изпълнител по проекта бе утвърдена Международната банка за възстановяване и развитие. 
 
News.bg 
 
√ Почват да сондират в Блок "Хан Аспарух" в българската част на Черно море 
Обявиха началото на сондирането на втория проучвателен сондаж в Блок "1-21 Хан Аспарух" - "Рубин-1". 
Дълбоководният сондаж се намира в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на приблизително 90 
км от най-близката брегова линия и на 14 км североизточно от първия сондаж "Полшков-1". 
Очаква се сондажните операции за "Рубин-1" да продължат до началото на 2018 г. Те ще спомогнат за получаването на 
допълнителна информация за по-нататъшното оценяване на въглеводородния потенциал на Блок "Хан Аспарух". 
След приключване на "Полшков-1" през септември 2016 г. новият сондаж бележи следващ момент на работа в Черно море. 
Тотал Е&П България заедно с ОМВ Офшор България ГмбХ и Репсол България Б.В. са доволни с първия проучвателен сондаж. 
Декларират, че спазват възможно най-високите технически и оперативни стандарти, и продължават да държат на 
отговорното, безопасно и ефективно осъществяване на дейността си в акваторията на България. 
 
√ До 5 г. ще можем да избираме доставчик на електроенергия 
Между три и пет години ще продължи процесът на либерализация на пазара на електроенергия, коментира от Велико 
Търново министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 
След приключване на този период всеки битов абонат ще може сам да избира доставчика на електроенергия, а отделните 
доставчици ще бъдат в конкуренция помежду си, допълва Петкова, цитирана от БНТ. 
Според нея, моделът за либерализация на енергийния пазар е разработен съвместно със Световната банка, като в него е 
включена защита за енергийно бедните хора, които няма да могат да плащат сметките си при смяната на модела. 
До края на годината трябва да влязат в сила промените в Закона за енергетиката, за да започне процесът на либерализация, 
коментира Петкова. От втората половина на следващата година трябва да има и нормативни основания за реализирането 
на модела. 
В началото на 2018 г. ще започне приемът на документи за финансиране по втория етап на Норвежката програма. 
Осигурените средства са в размер на 63 милиона лева, като мерките са разработени с Националното сдружение на 
общините в България. 
Програмата предвижда финансиране на проекти за енергийна ефективност на сгради - общинска собственост, училища, 
детски градини, болници. 
Първият етап от програмата е бил успешен и общините могат да подготвят своите проектни документи, за да бъдат 
финансирани, допълва министър Петкова. 
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Economic.bg 
 
√ ЧЕЗ увеличи двойно паралелките за дуално обучение на електротехници 
Учениците могат едновременно да учат и да работят в реална работна среда 
ЧЕЗ увеличи двойно паралелките, които подкрепя с дуална форма на обучение по професията Електротехник в рамките на 
проекта ДОМИНО на Швейцарското правителство. През миналата година ЧЕЗ бе една от първите компании в България, 
подкрепили дуалното обучение по електротехника - с една професионална паралелка в София и с друга в Плевен.  
От началото на настоящата учебна година ЧЕЗ е партньор на още една паралелка в двата града и вече съдейства за 
обучението на бъдещите електротехници в четири паралелки. 
ЧЕЗ е сред 170-те компании в България, които през тази учебна година подкрепят дуалното обучение заедно с партньорите 
си в проекта ДОМИНО - Нестле България, Фесто Производство, Лем България, Алфалифт и Райхле и Де-Масари България 
Пръдакшън.  
Дуалната форма на обучение позволява на учениците едновременно да учат и да работят в реална работна среда. Тя е 
привлекателна, защото дава възможност да се натрупа практически опит по време на обучението, а младежите взимат 
възнаграждение, докато се обучават. „Това ги задържа в образователната система по-дълго и предоставя по-добре 
обучени кадри за бизнеса“, коментира Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“ в ЧЕЗ България. 
ЧЕЗ е разработила и следва дългосрочна стратегия в областта на образованието и подкрепата на младите таланти. Целта 
на компанията е да осигури подходяща среда и да даде възможности за професионално и личностно развитие на младите 
хора, за да останат да се развиват в България. 
 
БНТ 
 
√ Започват ремонтите на Източната тангента на София и на пътя през прохода Владая 
Ремонтът на Източната тангента на София започва от утре, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Ще 
се ремонтира участъкът от АМ "Тракия" до Северната скоростна тангента 
От 26 септември (вторник) ще започне поетапен ремонт на участъка от пътя София - Перник, през Владая. Ремонтът ще 
започне от отсечката между "Черния кос" и КПП "Владая". Ще се работи и в двете платна в посока София. Движението ще 
се пренасочи двупосочно в платната за Перник. За улеснение на трафика по време на строителните дейности от пътната 
агенция препоръчват на шофьорите да използват автомагистрала "Люлин" и третокласния път Голямо Бучино - Мало 
Бучино - Суходол. 
Ремонтните работи се предприемат за повишаване безопасността на движение през зимните месеци, информират от 
Агенцията. От пътноподдържащите дружества ще се изисква да работят с пълна мобилизация, за да може предвидените 
дейности да завършат в максимално кратък срок. Шофьорите ще бъдат уведомявани своевременно за всеки етап от 
извършваните строителни работи и временната организация на движение. 
 
В. Земя 
 
√ Пчелният мед е третият най-фалшифициран продукт в света 
Време е ЕС да създаде марка „Мед от Европа“, призовава роден евродепутат 
Медът е третият най-фалшифициран продукт в света, а подправянето му нанася съществени вреди на европейските 
пчелари и излага потребителите на сериозни рискове за здравето. Това се посочва в проектодоклада „Перспективи и 
предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС“ на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския 
парламент с докладчик Норберт Ердьош. Документът бе представен на конференцията „Възможности и предизвикателства 
пред пчеларството в ЕС и България“, организирана от евродепутата Момчил Неков неотдавна в София. Фалшифицирането 
засяга почти всичкия внесен в ЕС мед и най-вече продуктите с произход от Китай. Според статистическите данни, Китай 
произвежда 450 000 тона мед годишно, което е повече от най-големите производители в света — ЕС, Аржентина, Мексико, 
САЩ и Канада — заедно. Експертите посочват, че такова количество просто не може да бъде резултат от дейността в 
пчеларството. От 2001 г. насам обемът на меда в големите световни медопроизводителни региони е в застой или намалява 
в резултат на лошото здравословно състояние на пчелите, а в същото време обемът на меда в Китай се е увеличил с над 
80 % (200 000 тона). Всяка година в ЕС пристигат 100 000 тона мед внос от Китай — два пъти повече, отколкото през 2002 
г., въпреки че броят на пчелните семейства спада в други части на света. 
По инициатива на Унгария на заседанието през декември 2015 г. на Съвета по земеделие и рибарство, Комисията 
разпореди централизирано изпитване на меда. То бе осъществено от Съвместния изследователски център, който 
констатира, наред с другото, че 20 % от пробите, взети по външната граница на ЕС и в помещенията на вносителите, са 
фалшив мед. От гледна точка на здравето е особено тревожно, че по мнение на експерти, китайските производители на 
мед са разрешили проблема с хлорамфеникол от 2002 г. не като са се съобразили с правилата, а чрез използване на смолни 
филтри. Тъй като обаче такъв „мед“ не съдържа абсолютно нищо с биологична стойност, той не би трябвало да се нарича 
мед, а някакъв вид сироп. 
Медът е естествен продукт, към който не бива да се добавят и извличат вещества и не трябва да бъде изсушаван извън 
кошерите, е записано в Кодекс алиментариус, използван в ЕС. Необяснимо е, че количествата на произвеждания и 
изнасяния пчелен мед в някои държави през последните 15 години се увеличава двойно, докато ЕС е едва на 50 % 
самодостатъчен по отношение на меда — процент, който не се увеличава. ЕС внася 25 % от меда, който използва всяка 
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година (60 % от своя годишен внос) от тези държави, поради което европейските пчелари се намират в бедствено 
положение. Възникналият дисбаланс на европейския пазар на пчелен мед доведе до спадането наполовина на покупната 
цена на пчелния мед в основните страни – производители в ЕС (Румъния, България, Испания, Португалия, Франция, 
Хърватия и Унгария) до края на 2016 г. в сравнение с цените през 2014 г. – нещо, което поставя европейските пчелари в 
безнадеждно положение. 
Някои мошеници сред опаковчиците и търговците на мед подобряват тези субстанции като ги смесват с висококачествен 
пчелен мед от Европа, прилагайки към резултата етикет с указанието „смес от медове, произхождащи и непроизхождащи 
от ЕС“. В „Директивата относно меда“(2001/110/ЕО) се посочва, че държавата на произход трябва да бъде посочена, но че 
вместо това може да се използва опростено указание, например „смес от медове, произхождащи от ЕО“, „смес от медове, 
непроизхождащи от ЕО“, „смес от медове, произхождащи и непроизхождащи от ЕО“. В момента опаковчиците и 
търговците на мед злоупотребяват с този начин на посочване на произхода с цел прикриване на истинската страна на 
произход, тъй като купувачите стават все по-добре информирани и изпитват недоверие към хранителни продукти от 
определени страни. 
В доклада на ЕП се настоява държавите членки и Комисията да заставят производителите на мед в държави извън ЕС, 
които използват непочтени методи, както и опаковчиците и търговците на мед от ЕС, които умишлено смесват 
фалшифициран вносен мед с висококачествен европейски мед, да спазват законодателството на ЕС. Документът призовава 
Комисията да разработи ефикасни процедури за лабораторен анализ (напр. изпитвания с ядрено-магнитен резонанс), 
които могат да се използват за установяването на все по-усъвършенстваните фалшификации с цел разкриването на случаи 
на фалшифициране на мед. Докладът предлага заводите за опаковане на мед, които обработват също така вносен мед, да 
бъдат подлагани на мониторинг на ЕС за безопасността на храните. Така официалните контролни органи ще знаят дали е 
използван фалшифициран мед и ще могат да го отстранят от хранителната верига. Целта е медът винаги да може да бъде 
идентифициран от момента, в който напуска кошера, както и да подлежи на класифициране в съответствие с неговия 
растителен произход, независимо от това дали е местна или внесена стока. 
Авторите на доклада приканват Комисията винаги да включва случаите на недвусмислено фалшив пчелен мед в списъка 
на RASFF (Система за бързо предупреждение за храни и фуражи). Комисията трябва да забрани разпространението на 
филтриран със смоли мед във възможно най-кратък срок, тъй като този мед е абсолютно лишен от биологична стойност. 
Комисията трябва да осъществява цялостна проверка на широкомащабния внос на мед от Китай, да проучи 
функционирането на дружествата, изнасящи мед от Китай, както и да извършва оценка на качеството, дела на количеството 
и продажната цената на меда на пазара на пчелен мед в ЕС. В доклада се призовава още Комисията да изиска официално 
предоставяне на мостри и изпитване на меда от страни извън ЕС по външните граници на ЕС. Потребителите имат право 
да знаят за мястото на произхода на всички хранителни продукти. Въпреки това, указанията „смес от медове, 
произхождащи от ЕО“, „смес от медове, непроизхождащи от ЕО“ и най-вече „смес от медове, произхождащи и 
непроизхождащи от ЕО“ изцяло прикриват произхода на меда от потребителя. Описанието „смес от медове, 
произхождащи и непроизхождащи от ЕО“ трябва да бъде заместено с указание на конкретната страна или страни, от които 
произхожда медът в крайния продукт, като страните бъдат посочени в реда, съответстващ на дела използваното 
количество в крайния продукт. В документа се подкрепя идеята държавите членки да изискват посочване на мястото на 
произход на пчелния мед върху меда и други пчелни продукти, какъвто е случаят с някои месни и млечни продукти. 
По време на конференцията „Възможности и предизвикателства пред пчеларството в ЕС и България“ в София 
евродепутатът Момчил Неков призова Европейската комисия да определи меда и други пчелни продукти като 
„чувствителни продукти“ и да ги изключи от преговорите за споразумение за свободна търговия. Акцент беше и 
предложението му ЕС да създаде марка „Мед от Европа“. 
Бюджетът на ЕС за пчеларските програми трябва да се увеличи с 47,8 % 
Въпреки че пчелната популация в ЕС се е увеличила с 47,8 % между 2004 г. и 2016 г., бюджетът на националните програми 
в областта на пчеларството се е увеличил едва с 12 %, от 32 на 36 милиона евро годишно. Това е общ сбор от 3 хилядни от 
бюджета на ОСП! Следователно бюджетът на ЕС за тези програми трябва да бъде увеличен с 47,8 %, което се равнява на 
47 млн. евро годишно. В селскостопанската политика след 2020 г. трябва да се предвидят нови, преки субсидии за 
пчеларството, на база брой пчелни колонии. Научноизследователската и развойната дейност в пчеларството, 
образованието и допълнителното обучение за пчеларите и стимулите на фискалната политика (например освобождаване 
от данъци за дейностите в пчеларството) биха спомогнали за благополучието на пчеларите. 
 
В. Дума 
 
√ Може да има обратно начисляване на ДДС и за някои рискови стоки 
Възможно е догодина да има промяна в законодателството по механизма за обратното начисляване на ДДС, така че 
практиката да обхване още стоки и да продължи да се прилага и след 2018 година. Законодателното предложение все още 
се обмисля от Европейската комисия, съобщи директорът на дирекция "Данъчна политика" в Министерството на 
финансите Людмила Петкова. 
Окончателният режим на ДДС е подобен на обратното начисляване - начисляването на ДДС от получателя. Ако самото 
законодателно предложение от комисията бъде изготвено до юни 2018 г., да бъде прието, за да можем да продължим 
прилагането, както за зърнено-технически култури, така и за някои стоки, които също са рискови и би могло да се прилага 
режимът за обратно начисляване. 
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Agrozona  
 
√ Отново подпомагат овощарите при изтегляне на плодове от пазара 
От 27 септември ще се подават заявления в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по адресната регистрация на 
производителите 
От 27 септември 2017 г. производителите на плодове ще могат да се възползват от познатата им схема „Временни 
извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на плодовете“. Приемът на заявления се отваря със Заповед 03 
РД/3466  на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Финансовата подкрепа има за цел да компенсира земеделските 
стопани, пострадали от възбраната на внос на някои продукти от Европейския съюз към Руската Федерация. 
Фермерите, които искат да се възползват от допълнителната помощ, подават заявления в областните дирекции на ДФ 
„Земеделие“ по адресната регистрация на физическото или юридическо лице. Приемът се отваря по реда на Наредба № 5 
от 8 септември 2017 г. за условията и реда за прилагане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора 
на плодовете (ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г). 
Подпомагането в сектора на плодовете се извършва чрез прилагане на мярката „изтегляне от пазара“ до 30 юни 2018 г. 
или до изчерпване на максималните количествата от 2 000 тона. Кандидати могат да бъдат овощари, които отглеждат 
ябълки, круши, праскови и нектарини, сливи и череши. 
Право да кандидатстват имат индивидуални производители и членове на групи на производители и организации на 
производители на плодове, които не прилагат оперативни програми. От мярката могат да се възползват и организации на 
производители на плодове, които прилагат оперативни програми, одобрени при условията и по реда на Наредба № 11 от 
2007 г. 
Индивидуалните производители следва да са регистрирани до 30 юни 2017 г. по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 
поддържане на регистър на земеделските стопани. Когато общото количество на изтеглените от пазара плодове достигне 
2 000 тона, приемът на заявления се прекратява. 
 
Money.bg 
 
√ Цената на петрола остава над $56. Какво движи пазара? 
Πeтpoлът cлaбo пoeвтинявa в пoнeдeлниĸ cyтpинтa cлeд pъcтa нa цeнитe пpeз минaлaтa ceдмицa. 
Hoeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пoeвтинявaт c 6 цeнтa - дo $56,80 зa бapeл. 
Koнтpaĸтитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe 
cпaдaт c 13 цeнтa - дo $50,53 зa бapeл. 
B пeтъĸ цeнитe нa cypoвинaтa нa eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи Вrеnt и WТІ oтбeлязaxa тpeтa и чeтвъpтa ceдмицa нa пoĸaчвaнe 
cъoтвeтнo, oтбeлязвa МаrkеtWаtсh. 
B ĸpaя нa минaлaтa ceдмицa мoнитopингoвия ĸoмитeт пo изпълнeниe нa cпopaзyмeниeтo OΠEK+ зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa 
oтнoвo пpизoвa вcичĸи yчacтници в пaĸтa дa изпълнявaт cвoитe зaдължeния. Ho нe дaдe пpeпopъĸи зa пpoдължaвaнe cpoĸa 
нa cпopaзyмeниeтo. Oтбeлязaнo бe peĸopднo виcoĸo нивo нa cпaзвaнe нa aнгaжимeнтитe ĸъм cпopaзyмeниeтo пpeз aвгycт. 
Πo мнeниe нa aнaлизaтopитe, oбaчe, ĸъм ceгaшния мoмeнт пeтpoлът ce дъpжи нaд 50 дoлapa зa бapeл нe тoлĸoвa зapaди 
oгpaничeния дoбив oт yчacтницитe в пaĸтa OΠEK+, ĸoлĸoтo нa пoвишeнoтo тъpceнe oт cтpaнa нa пpepaбoтвaтeлнитe зaвoди. 
B няĸaĸвa cтeпeн пoддpъжĸa зa пeтpoлния пaзap oĸaзвa и cлaбocттa нa дoлapa, ĸaĸтo и пeтъчнитe дaнни нa Ваkеr Нughеѕ зa 
cъĸpaщaвaнeтo нa дeйcтвaщитe coндaжи в CAЩ. 
 
√ Mepĸeл oтнoвo щe бъдe ĸaнцлep. Щe peши ли пpoблeмитe нa гepмaнcĸaтa иĸoнoмиĸa? 
Πoлyчaвaйĸи 33% oт глacoвeтe нa избиpaтeлитe, Aнгeлa Mepĸeл cпeчeли избopитe и зa чeтвъpти пopeдeн път щe бъдe 
ĸaнцлep нa Гepмaния. 
Ocвeн cглoбявaнeтo нa oчepтaвaщaтa ce cлoжнa ĸoaлиция cъc Cвoбoднитe дeмoĸpaти и Зeлeнитe пpeд нoвия cтap ĸaнцлep 
cтoи и дpyгo пpeдизвиĸaтeлcтвo - гepмaнcĸaтa иĸoнoмиĸa. 
Иĸoнoмиĸaтa нa пpъв пoглeд e в cтpaxoтнa фopмa - бeлeжи cтaбилeн pacтeж, бeзpaбoтицaтa e нa peĸopднo ниcĸo paвнищe, 
дaнъчнитe пpиxoди ca виcoĸи, a бюджeтът вcяĸa гoдинa oтчитa oгpoмни излишъци. 
Зaпaдaщa инфpacтpyĸтypa 
Гoлeмият пpoблeм oбaчe e инфpacтpyĸтypaтa. Bce пoвeчe пътищa, мocтoвe и yчилищa в пpoвинциятa ce нyждaят oт peмoнт. 
Жeлeзoпътнaтa инфpacтpyĸтypa cъщo имa нyждa oт oбнoвявaнe. 
Πpeз 2017 г. гepмaнcĸaтa пътнa мpeжa пaднa дo 16-o мяcтo в Дoĸлaдa зa глoбaлнaтa ĸoнĸypeнтocпocoбнocт нa Cвeтoвния 
иĸoнoмичecĸи фopyм, a cпopeд eĸcпepти пoвeчe oт 1900 дyпĸи ce oбpaзyвaт вceĸи дeн пo гepмaнcĸитe пътищa. 
Cтpaнaтa имa нyждa oт пoдoбpявaнe и нa цифpoвaтa cи инфpacтpyĸтypa, ĸoятo изocтaвa oт тaзи в ocтaнaлитe paзвити 
дъpжaви. B Южнa Kopeя и Япoния, cĸaндинaвcĸитe и бaлтийcĸитe дъpжaви пpeoблaдaвaт oптичнитe мpeжи и 
шиpoĸoлeнтoвият дocтъп дo интepнeт, a в Гepмaния ca пo-cĸopo изĸлючeниe. Дopи в Бългapия cĸopocттa нa интepнeт e 
дocтa пo-бъpзa, oтĸoлĸoтo във фeдepaлнaтa peпyблиĸa. 
Бoлeзнeнoтo нepaвeнcтвo 
Cpeднaтa ĸлaca в Гepмaния ce тoпи oт дeceтилeтия, a cpeдният дoxoд ce cвивa. B cъщoтo вpeмe pacтe бpoят нa тeзи, ĸoитo 
пeчeлят или знaчитeлнo пo-мaлĸo, или знaчитeлнo пoвeчe oт cpeднитe дoxoди. Teзи дaнни ca cигнaл нa yвeличaвaщo ce 
нepaвeнcтвo. 
23% oт вcичĸи нaeмни paбoтници в Гepмaния paбoтят ниcĸoплaтeн тpyд, тoвa e eдин oт нaй-виcoĸитe пoĸaзaтeли в EC. B 
Итaлия, Фpaнция, Дaния и Финлaндия тoй e пo-мaлĸo oт 10%, a в Бeлгия и Швeция - пo-мaлĸo oт 5%. 
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Hиcĸaтa бeзpaбoтицa пpиĸpивa пpoблeмитe в coциaлнaтa cфepa. Πpeз мaй 2017 г. бeзpaбoтнитe ca eдвa 2.5 млн. дyши, 
ĸoeтo e нaй-ниcĸoтo paвнищe oт пoчти 3 дeceтилeтия. B cъщoтo вpeмe 6.3 млн. oт живeeщитe в Гepмaния пoлyчaвaт 
paзлични дъpжaвни пoмoщи. Чacт oт тяx ca и т.нap. "paбoтeщи бeдни" - xopaтa, ĸoитo пeчeлят нeдocтaтъчнo, зa дa ce 
издъpжaт, a cъщo тaĸa тexнитe ceмeйcтвa. 
Πoвeчe пyблични paзxoди 
Eĸcпepтитe пpeдyпpeждaвaт, чe Гepмaния e излoжeнa нa oпacнocт дa изocтaнe, aĸo нe инвecтиpa пoвeчe в пpoблeмнитe 
oблacти. Πpeдвид дoбpe paбoтeщoтo пpoизвoдcтвo и тъpгoвcĸия излишъĸ, дъpжaвaтa мoжe дa cи гo пoзвoли, cтигa 
yпpaвлявaщитe дa пoиcĸaт. 
Гepмaнcĸият тъpгoвcĸи излишъĸ мoжe дa бъдe влoжeн в инфpacтpyĸтypa и oбpaзoвaниe. Πoвeчeтo paзxoди нa гepмaнcĸoтo 
пpaвитeлcтвo щe пoмoгнaт дa ce пoвиши pacтeжa нa иĸoнoмиĸaтa и дa ce cтимyлиpaт бизнec paзxoдитe. 
Гepмaнcĸитe пoтpeбитeли щe зaпoчнaт дa xapчaт пoвeчe зa внocни cтoĸи и чyждecтpaнни ycлyги, ĸoeтo в ĸpaйнa cмeтĸa щe 
нaмaли тъpгoвcĸия излишъĸ нa cтpaнaтa. 
"Πpaвитeлcтвeнитe инвecтиции ca дoбъp нaчин зa cтимyлиpaнe нa тъpceнeтo. Гepмaния нe пpизнaвa, чe мoжe дa имa 
вpъзĸa мeждy инвecтициитe в пyбличния ceĸтop и чacтния ceĸтop", ĸaзвa Cтивън Бpayн, иĸoнoмиcт в Саріtаl Есоnоmісѕ. 
Ho гepмaнcĸoтo пpaвитeлcтвo нe жeлae дa yвeличaвa твъpдe мнoгo paзxoдитe, cтpaxyвaйĸи ce oт бюджeтeн дeфицит. 
Maĸap инвecтициитe дa ca ce yвeличили cpeднo c 4.5% пpeз пocлeднитe 2 гoдини, paзxoдитe зa инфpacтpyĸтypa ĸaтo дял oт 
иĸoнoмиĸaтa (2.1%) ocтaвaт мнoгo пo-ниcĸи oт дpyги paзвити зaпaдни cтpaни ĸaтo CAЩ, Beлиĸoбpитaния, Фpaнция, Kaнaдa 
и Швeция. 
Πpeз 2016 г. пpaвитeлcтвoтo e влoжилo мaлĸo нaд 66 млpд. eвpo в пътищa, дeтcĸи гpaдини, eнepгийнo eфeĸтивни cгpaди и 
oбщecтвeн тpaнcпopт. Зa cpaвнeниe Pycия e oтдeлилa 50 млpд. eвpo caмo зa Oлимпиaдaтa в Coчи. 
Poлятa нa мecтнитe влacти 
Πo вpeмe нa пpeдизбopнaтa ĸaмпaния Mepĸeл oбeщa пoдoбpявaнe нa инфpacтpyĸтypaтa и yвeличaвaнe нa cĸopocттa нa 
интepнeт. Kaнцлepът e гoтoв дa oтпycнe cpeдcтвa и зa yчилищaтa и дeтcĸитe гpaдини, нo мecтнитe влacти ca ĸoнcepвaтивни 
и въвeждaт твъpдe бaвнo нeoбxoдимитe пpoмeни. 
"Oт тяx зaвиcи дa ги xapчaт", ĸaзвa Xoлгep Шмидинг, глaвeн иĸoнoмиcт в Веrеnbеrg Ваnk. 
Фeдepaлнoтo пpaвитeлcтвo ce oпитвa дa нacoчи пoвeчe пapи ĸъм пo-бeднитe peгиoни c нaй-гoлeми инфpacтpyĸтypни 
пpoблeми, нo нaпpeдъĸът e бaвeн. "B cилнo paзвитa cтpaнa c мнoгo пpaвилa ... тeмпoтo, c ĸoeтo мoжeтe дa yвeличитe 
paзxoдитe, вcъщнocт e бaвнo", пocoчвa Шмидинг. 
 
Profit.bg 
 
√ Еврото и азиатските акции поевтиняват 
Еврото поевтинява в понеделник, след като германският канцлер Ангела Меркел спечели четвърти мандат, но ще се 
сблъска с разпокъсан парламент, след като подкрепата за крайно десните в Германия скочи. Азиатските акции поевтиняват 
днес на фона на опасенията около китайската икономика. 
Новозеландският долар също понесе удар, след като управляващата Национална партия в страната взе най-голям брой 
гласове на изборите, но не успя да си осигури мнозинство. 
Еврото губи 0.2% днес, до 1.1930 долара, отдалечавайки се от 2.5-годишния връх от 1.2092, достигнат на 8 септември. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI изтри първоначалия си ръст и за последно губеше 0.35% за деня. 
Две години след като Меркел отвори германските граници за над 1 милион мигранти, антиимиграционната партия 
Алтернатива за Германия стана първата крайно дясна партия, която влиза в парламента от повече от половин век насам. 
“Пазарът реагира с разпродажби на еврото на фона на вероятността Меркел да се сблъска с проблеми при създаването на 
управляваща коалиция. Еврото обаче вече вървеше надолу вследствие на паричната политика на Европейската централна 
банка (ЕЦБ),” казва Дайсуке Каракама, старши анализатор в Mizuho Bank в Токио. 
В Нова Зеландия кивито губи 1%, до 0.7270 щатски долара. Новозеландският долар бе достигнал 1.5-месечен връх от 0.7435 
на 20 септември. 
Китайските акции продължават да се колебаят, след като записаха понижения в края на миналата седмица, когато 
Федералният резерв на САЩ обяви плановете за паричната си политика, а S&P понижи рейтинга на Китай. 
Хонконгският Hang Seng губи 0.8% за деня, докато шанхайският основен индекс се понижи с 0.3%, след като редица 
китайски градове въведоха нови ограничения, с цел забавянето на имотните продажби. 
Южнокорейският основен индекс KOSPI се понижи с 0.4%, докато японският Nikkei записа ръст от 0.6%, благодарение на 
поевтиняването на йената спрямо долара. 
S&P 500 и Nasdaq затвориха с леки повишения в петък. 
Паундът днес отчита повишение, след като поевтиня в петък, когато британският премиер Тереза Мей не успя да 
предостави конкретни подробности за това как Великобритания може да запази преференциалния си достъп до единния 
европейски пазар след брекзит. 
Паундът поскъпва с 0.2%, до 1.3528 долара, след като изгуби 0.6% от стойността си в петък. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, нараства с 0.1%, 
до 92.257 пункта. 
Доларът се оскъпи с 0.3%, до 112.320 йени. 
Цените на петрола консолидират днес, след като скочиха в петък. Фючърсите на петрола от сорта брент губят 0.1%, до 56.80 
долара за барел, недалеч от 6.5-месечния връх от 56.91 долара, достигнат в петък. 
Цената на щатския лек суров петрол се понижи с 0.2%, до 50.57 долара за барел. 


