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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БТВ 
 
√ Срещу двойния стандарт при храните: Сертификати за качество и високи глоби 
Бизнесът предлагат санкции до 10% от оборота на дистрибуторите, чиито продукти се различават по качество 
Бизнесът у нас предлага конкретни конкретни мерки срещу двойния стандарт при храните. Те искат стоките, които се внасят 
у нас да имат официален сертификат, който да доказва, че са еднакви с продуктите, продавани в страната на производство. 
В противен случай – да бъдат налагани санкции до 10% от оборота на дистрибуторите на тези храни. Предложенията са на 
Асоциацията на индустриалния капитал и са заложени в промените в Закона за храните. 
Според потребителите една и съща опаковка крие различно съдържание у нас, и в другите европейски страни. За да се 
промени това, от бизнеса предлагат - храните от чужбина да бъдат придружавани от сертификат, издаван от контролния 
орган на държавата, в която са произведени. Той да доказва, че храната е със същото съдържание, състав и рецептура с 
тази, която се търгува на нейна територия.  
„Ако на етикета пише, че това е вафла. Това трябва да е вафла. И в Западна Европа, и в България. Ако е различно 
съдържание, то на етикета трябва да пише – не е вафла, а вафла за България”, заяви Васил Велев, Асоциация на 
индустриалния капитал. 
Потребителите приветстват идеите, но с резерви. Сред идеите има и предложения за контрол – Агенцията по храните да 
изтегля от пазара продукти, за които е установено, че нямат издаден сертификат.  
„Като са описани в законопроекта и конкретни санкции – първа стъпка от 1% до 3% от оборота на фирмата, втора стъпка от 
5% до 10% процента, каза Явор Гечев, председател на националния съюз на земеделски асоциации в България. 
От Сдружението на търговските вериги у нас отказаха коментар по темата. За тях се смята, че са сред основните вносители 
на проблемните стоки у нас.  
Законопроектът на бизнеса вече е внесен от БСП в Народното събрание. От ГЕРБ се въздържаха от коментар, дали го 
подкрепят, докато не влезе за разглеждане в комисия. 
За повече информация вижте видеото. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ предлага да преборим двойните стандарти при храните 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България представиха Законопроект за промени в Закона за храните. 
Инициативата е на съюз "Произведено в България" и Национален съюз на земеделските кооперации в България. 
Законопроектът предвижда решение на проблема с двойните стандарти при храните, които от година са предмет на 
обществени дискусии. Председателят на АИКБ Васил Велев заяви пред медии, че "проблемът няма да бъде решен с 
призиви, заклинания, порицание и анатеми, а очевидно може да бъде решен на национално равнище със съответните 
изисквания, контрол и санкции.". 
Той допълни още, че Брюксел не може да се ангажира пряко с проблема, а може само да го обяви за незаконна практика. 
"Надяваме се да бъде подкрепен от повече политически сили. Това е въпрос, който не трябва да се политизира. Вече има 
индикации, че законопроектът ще бъде припознат", заяви Велев. 
Основните изменения в закона, които АИКБ предлага, предвиждат забрана за пускане на стоки на българския пазар, които 
нямат съответния сертификат, че са идентични със стандарта в държавата на производство. "Става дума за производители 
предимно от Германия и Франция. Ресурсът на компании от тези държави е по-голям от ресурса на всички компании в ЕС, 
взети заедно", каза Кънчо Стойчев-председател на Съюз "Произведено в България". 
Той посочи още, че такива компании убиват родното производство предвид малкия пазар в България, недостатъчните 
субсидии в земеделието и подбиването на цените. Това поставя въпроса за нечестната конкуренция, защото подобни 
практики спъват националната икономика, в частност малкия и среден бизнес. "Проблемът е в неограничеността на 
системата. Държавата трябва не да пречи, а да ограничава възможностите за прекомерна реализация на свръхпечалби по 
нечестен начин", коментира още той. 
Според правното становище на ЕК двойният стандарт е нелоялна търговска практика, която трябва да се преследва и 
санкционира от националните власти. Ролята на ЕС по проблема може да бъде консултативна. 
Случва се една марка стоки на пазара в различни държави да се предлага с различни етикети. "Тъй като няма единен 
регистър, в една държава на ЕС се произвежда с една рецепта, в друга държава се регистрира с втора рецепта, но със 
същото име. Просто трябва да се казва по различен начин", добави и Явор Гечев - председател на Национален съюз на 
земеделските кооперации в България. 
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Той даде пример с рекламните спотове на известни компании, които предлагат един и същ продукт с различен състав в 
отделните страни. 
"Ние не искаме нищо от производителите, а от законовите власти, които са регистрирали продукта. Искаме сертификат, 
който казва, че тази партида отговаря на това, което са регистрирали в тяхната държава", каза още Гечев. 
От АИКБ настояват Агенция по храните да осъществява контрол и законово да се регламентират начините на проверка. 
Законопроектът предвижда и санкции за храни, които нямат сертификат или не отговарят на посоченото. Санкциите 
тръгват от 10 000 и стигат до 20 000 лв., а при повторно нарушение се налага по-тежка глоба - от 40 000 до 50 000 лв. 
Асоциацията е готова да дебатира с политическите сили. 
"БСП и Коалиция за България подкрепят инициативата. Очакваме Обединените патриоти също да я подкрепят", каза Васил 
Велев. 
АИКБ готви още четири нови инициативи, свързани с промени в Закона за счетоводството относно задължителния одит, 
който според Велев е излишен за микропредприятията. "700 одитора са се водили като пиявици в микропредприятия, 
които нямат нужда от техните услуги, а са задължени да плащат", добави той. 
Велев даде информация и за нови предложения за изменение на Закона за водите, въвеждането на специален договор за 
дуалното обучение, който да замени досегашния прилаган трудов договор. Нови промени в Закона за висшето 
образование целят кадрите, от които държавата се нуждае, да са държавна поръчка с безплатно образование, но след 
завършване на ВУЗ да имат задължение да се реализират по специалността си. 
 
Еcon.bg 
 
√ АИКБ предлага законопроект за премахване на „двойните стандарти“ при храните 
Сред предвидените промени са въвеждане на изискване за внос на храни със сертификат, с който да се удостоверява, 
че те са със същото съдържание, състав и рецептура, както тези в държавата, в която са произведени 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага Законопроект за изменение и допълнение на Закон за 
храните за премахване на т.нар. „двойни стандарти“. Целта на промените е да гарантират на българския потребител, че 
храната, която консумира ще бъде със същото съдържание, състав и рецептура на храната в страната, в която тя е 
произведена. Законопроектът е разработен съвместно със съюз „Произведено в България“ и Национален съюз на 
земеделските кооперации в България. Това обяви на пресконференция председателят на АИКБ Васил Велев. 
Сред предвидените промени са въвеждане на изискване за внос на храни със сертификат, с който да се удостоверява, че 
те са със същото съдържание, състав и рецептура, както тези в държавата, в която са произведени. Сертификат ще се 
изисква и когато храните от една и съща марка се произвеждат едновременно на територията на България и извън нея, 
като за водеща ще се приема страната, в която е направена първата регистрация. Удостоверението, което задължително 
трябва да бъде издавано от контролния орган на съответната страна, ще се изисква за всяка храна, внесена отделно за 
търговски цели, независимо от нейното количество.  
„Сега действащото българско законодателство не урежда проблема с двойните стандарти при храните. Промените, които 
предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се 
признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети българските потребители ще имат възможност да консумират 
храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС“, заяви Васил Велев. 
В новия закон е предвидено за регистрирането и проверката на сертификати да отговаря Българска агенция по безопасност 
на храните (БАБХ). Това ще е и органът, който ще забранява продажбата на храна или ще разпорежда изтеглянето ѝ от 
пазара, когато се установи, че за нея няма издаден сертификат. 
По думите на един от авторите на законопроекта, председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в 
България Явор Гечев, за да се гарантира превантивна дейност на закона глобите и санкциите за нарушителите трябва да са 
сериозни. Затова в новия текст е записано, че при първо нарушение санкциите ще са в размер от 1% до 3% от годишния 
оборот на фирмата, а при повторно от 5 до 10 на сто. 
Според авторите промените в Закона за храните ще доведат до увеличаване на административната тежест, но само при 
дългите вериги на доставки и за производителите на храни, които са извън територията на България.  
„От Европейския съюз ясно заявиха, че има двойни стандарти при храните и това е нелоялна търговска практика. Не можем 
да чакаме обаче от Брюксел да решат този проблем, трябва да го решим на национално ниво. Българската държава е тази, 
която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители. Затова се надяваме, че всички партии ще 
подкрепят инициативата“, добави председателя на съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев. 
Освен законопроекта за изменение на Закона за храните, АИКБ е изготвила предложения за промени в още четири закона. 
Това са Закона за счетоводството в частта за задължителния одит, Закона за водите, Закона за професионалното обучение 
и образование и Закона за висшето образование. 
 
Actualno.com 
 
√ Предложение: Минимум 10 000 лева глоба, ако хранителен продукт няма сертификат за качество  
Промени в Закона за храните ще трябва да премахнат двойния стандарт при храните. Това обявиха от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), която застана зад инициативата на земеделската кооперация "Произведено в 
България". С инициативата се предлагат проект за изменение и допълнение на Закона за храните, предаде БГНЕС. 
Председателят на съюза на земеделските кооперации в България Явор Гечев каза, че в основата на промените е всяка 
храна да бъде придружена със сертификат, която да гарантира на българския потребител, че консумираната храна ще е 
идентична на храната, произведена в съответната страна, а не с по-ниско качество. 
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"Някой може да възроптае по отношение на нарушаване на конкуренцията - напротив това е защита. Ние не забраняваме 
нищо, освен това, което противоречи на закона. Тук казваме, че трябва да има определена рецептура, която да е 
регистрирана в някоя държава членка на ЕС, защото ако не отговаря на тази рецептура и регистрация, продуктът не е 
законен. Най-вероятно на пазара ни ще продължи да има такива продукти, но ще трябва да се казват по различен начин и 
потребителят ще трябва да ги познава по друг начин, да не го заблуждават, защото това е нелоялна търговска практика. 
Прекият ефект от този законопроект е, че тези продукти ще се продават и на по-ниска цена”, заяви Гечев.  
Той подчерта, че с тези промени се въвеждат контрол и санкции. Сред тях се регламентират глоби в размер между 10 000 
и 20 000 лева ако се установи, че съответната храна не отговаря на посоченото в сертификата, а при повторно нарушение 
от 40 000 до 50 000 лева.  
Гечев настоя ЕС да заложи в директивата създаването на единен регистър на всички стоки, чрез който може да се 
контролира качеството на храните. Това от своя страна ще доведе до отпадането на сертификатите, издадени от страната-
производител, които да придружават стоките, защото и сега Българската агенция по храните може да осъществява контрол, 
но е необходимо да изпрати писма до агенциите на всичките 28-страни членки, което е трудоемка задача. 
Според него повече от година, след като Европа обеща създаването на обща директива нищо не се случва, а имаме нужда 
от гарантирането на еднаквото качество на стоките и те по-скоро трябваше да създадат регламент, а не да дадат просто 
насоки.  
"Въпреки че сега стоките вървят с документи не се знае дали написаното в тях съответства на регистрацията и рецептата. 
Аз знам за пет еднакви продукта с различни рецепти", категоричен е председателят на Националния съюз на земеделските 
кооперации в България.  
Стана ясно още, че законопроектът е бил внесен в петък от Светла Бъчварова от БСП. Това действие не е било обсъдено с 
АИКБ и земеделските кооперации. "Очакваме и Обединените патриоти също да го подкрепят. Съзнаваме, че има опасност 
от политизиране на законопроекта ни. Ние искаме да имаме подкрепа от повече партии", заяви председателят на АИКБ 
Васил Велев. 
"Проблемът може да бъде решен на национално ниво с контрол и санкции, не с призиви. Той не трябва да се политизира. 
Вече има индикации, че той ще бъде припознат", добави още Велев.  
Той уточни, че законът въвежда административна тежест, "която се борим да бъде по-малка, но в случая тя е оправдана, 
защото тя няма да е върху българките производители". Още една причина да подкрепим тази инициатива е, че тя подкрепя 
българските производители, каза още Велев.  
 
Dnevnik.bg 
 
√ Сдружения предлагат закон, с който да се уеднакви стандартът при храните 
Асоциация на индустриалния капитал в България предлага проект за промени в Закона за храните за премахване на т.нар. 
двоен стандарт, при който продаваните стоки в страните от Източна Европа са с различно качество и съставки от тези в 
Западна Европа. 
Целта на промените е да гарантират на българския потребител, че храната, която консумира, ще бъде със същото 
съдържание, състав и рецептура на храната в страната, в която тя е произведена. Законопроектът е разработен съвместно 
със съюз "Произведено в България" и Национален съюз на земеделските кооперации в България. Това обяви на 
пресконференция днес председателят на асоциацията Васил Велев. 
Сред предвидените промени са въвеждане на изискване за внос на храни със сертификат, с който да се удостоверява, че 
те са със същото съдържание, състав и рецептура, както тези в държавата, в която са произведени. 
Сертификат да се изисква и когато храните от една и съща марка се произвеждат едновременно на територията на 
България и извън нея, като за водеща ще се приема страната, в която е направена първата регистрация, е записано в 
проекта. Удостоверението, което задължително трябва да бъде издавано от контролния орган на съответната страна, да 
се изисква за всяка храна, внесена отделно за търговски цели, независимо от нейното количество. 
"Сега действащото българско законодателство не урежда проблема с двойните стандарти при храните. Промените, които 
предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се 
признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети, българските потребители ще имат възможност да консумират 
храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС", заяви Васил Велев, цитиран в съобщение на сайта на 
организацията. 
В проекта е предвидено за регистрирането и проверката на сертификати да отговаря Българска агенция по безопасност на 
храните. Предлага се и това да е органът, който ще забранява продажбата на храна или ще разпорежда изтеглянето ѝ от 
пазара, когато се установи, че за нея няма издаден сертификат. 
По думите на един от авторите на законопроекта, председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в 
България Явор Гечев, за да се гарантира превантивна дейност на закона глобите и санкциите за нарушителите трябва да са 
сериозни. Затова в текста е записано, че при първо нарушение санкциите ще са в размер от 1% до 3% от годишния оборот 
на фирмата, а при повторно от 5 до 10 на сто. 
Според авторите промените в Закона за храните ще доведат до увеличаване на административната тежест, но само при 
дългите вериги на доставки и за производителите на храни, които са извън територията на България. 
"От Европейския съюз ясно заявиха, че има двойни стандарти при храните и това е нелоялна търговска практика. Не можем 
да чакаме обаче от Брюксел да решат този проблем, трябва да го решим на национално ниво. Българската държава е тази, 
която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители. Затова се надяваме, че всички партии ще 
подкрепят инициативата", добавя председателят на съюз "Произведено в България" Кънчо Стойчев. 
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БНТ 
 
√ АИКБ подкрепя предложенията на БСП за промени в Закона за храните  
Асоциацията на индустриалния капитал подкрепя предложените от БСП промени в Закона за храните, които трябва да 
решат проблема с двойните стандарти при храните в Евросъюза. 
Според една от мерките, на пазара у нас няма да се допуска храна, произведена извън България, която е без сертификат, 
издаден от страната, където е произведена. Това ще бъде контролирано от Агенцията по безопасност на храните. Според 
авторите на закона, сертификатът ще удостоверява, че храната е със същото съдържание, състав и рецептура с тази, която 
се търгува на територията на държавата, където е произведена. Глобите за фирмите, внесли храна без такъв сертификат, 
ще са в размер от 1 до 3% от годишния им оборот, а при повторно нарушение от 5 до 10%. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик 
 
√ Прекратяват двойните стандарти при храните с промени в закона 
Промени в Закона за храните предвиждат прекратяване на двойните стандарти при хранителните продукти у нас и в 
Западна Европа. Вносител на промените са депутати от левицата. Измененията в законодателството получиха подкрепата 
и на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Целта на промените е да се прекъсне порочната практика на двойни стандарти при храните, коментира председателят на 
УС на Асоциацията Васил Велев. 
Как държавата ще се пребори с порочните практики за двойни стандарти на едни и същи продукти у нас и в Западна 
Европа? Според Велев този проблем може да се реши на национално равнище и то най-вече чрез законодателни промени 
и санкции. 
Представителят на Национален съюз на земеделските кооперации в България Явор Гечев добави, че качеството на храната 
ще се доказва чрез необходимата документация. 
Промените на Закона за храните въвеждат изискване всяка една храна да бъде придружавана от сертификат, издаван от 
контролния орган на държавата, в която се произвежда. Този сертификат ще доказва, че храната е със същото съдържание, 
състав и рецептура с тази, която се търгува на нейна територия. 
Когато марката е регистрирана първо в България и след това в други държави, сертификат няма да се изисква, допълва 
БТА. Липсата на сертификат ще се санкционира със завишени имуществени санкции, които могат да достигнат и до 10% от 
общия оборот на нарушителя за последния месец, през който е извършвана дейност. 
Промените на Закона за храните са внесени в петък в Народното събрание. 
 
√ Васил Велев: Увеличението на здравните вноски няма да решат проблемите на НЗОК 
Увеличението на вноските за здравеопазване няма да решат проблемите на Здравната каса. Това обясни председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той уточни, че през следващата седмица ще има широк 
дебат със здравния министър Кирил Ананиев, за да се обсъдят подробно вариантите за променя на здравните вноски. 
"Здравният министър ни е поканил на национална кръгла маса на 26 септември в зала 3 на НДК, където да се обсъдят 
много широк кръг предложения. Въвеждането на своеобразен втори стълб не решава проблема с първия - с кражбите и 
разхищенията в него. Преди повече от 10 години имаше такава идея и затова беше увеличена здравноосигурителната 
вноса от 6% на 8%. Трябваше тези 2% да послужат именно за втори стълб. Те престояха известно време във фискалния 
резерв, след което се изхарчиха даже и за други цели. А оттогава 8-те процента отиват за първия стълб", припомни Велев. 
"Втори стълб под формата на застраховка по принцип позволява в него конкуренция, така както имаме във втория 
пенсионен стълб конкуренция между пенсионните фондове. И това безспорно е добре. Но като че ли кардиналното 
решение е демонополизация на първия стълб - на Здравната каса, както е в повечето европейски страни. Това би намалило 
или силно ограничило злоупотребите, неефективното разходване, разхищенията, кражбите. Сега ние, ако внасяме 3 млрд. 
и те се крадат, ние с още един, четвърти милиард, се опитваме да решим проблемите, които не сме решили с трите 
милиарда", коментира още Васил Велев.  
Все още не е изработена цялостната позиция на Асоциацията на индустриалния капитал по въпроса. "Давам ви експресно 
становище", уточни председателят й. 
 
Канал 3 
 
√ Бизнесът не приема идеите за втори стълб в здравеопазването 
Въвеждането му не решава проблема с първия и с кражбите, категоричен е Васил Велев от АИКБ 
Бизнесът е скептичен спрямо новите идеи на здравното министерство за въвеждане на втори стълб в здравеопазването 
под формата на медицинска застраховка за всички. 
Все още работодателите не са изготвили официално позицията си, но първоначалното им мнение не е в посока на 
подкрепа, стана ясно от коментарите. 
Както Канал 3 първи информира преди няколко седмици, втората вноска се очаква да бъде в размер на 12 лв. месечно от 
всеки. 
"Въвеждането на своеобразен втори стълб не решава проблема с първия и с кражбите и разхищенията при първия стълб", 
категоричен е шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 

http://news.bnt.bg/bg/a/aikb-podkrepya-predlozheniyata-na-bsp-za-promeni-v-zakona-za-khranite
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По думите му предишното увеличение преди години в размер на 2%, за да станат 8%, както е сега, трябваше да послужи 
за втори стълб, но това не се случи. Парите от събраните 2% престояха и се изхарчиха, а след това всичките 8% останаха да 
се събират в първия стълб. Според бизнеса решението на проблема е в демонополизацията на Здравната каса, а не в 
наливането на пари в нереформирана система. Тази позиция застъпи и Кънчо Стойчев от Съюз "Произведено в България". 
"Обща позиция на работодателите в България е, че не бива да се наливат никъде пари преди системата да е реформирана", 
каза той в отговор на Канал 3. Тоест, искат се от нас още пари, тези 3,5 милиарда клонят към 4 и става все по-лошо, а кое 
ни дава гаранция, че с втория стълб проблемът ще бъде решен, попита той. Очевидно ще се краде повече, заключи 
Стойчев. 
Бизнесът вече е получил покана от здравния министър Кирил Ананиев да участва в дискусията по предложението му за 
реформа на здравноосигурителния модел на 26 септември в Зала 3 на НДК. 
 
Днес+ 
 
√ Работодателите против нови здравни вноски 
"Въвеждането на своеобразен втори стълб не решава проблема с първия, с кражбите и разхищенията в първия стълб." 
Това заяви Васил Велев, председател на УС на АИКБ, във връзка с обсъждането в момента на допълнителни здравни 
вноски. 
Той коментира, че с увеличението на здравноосигурителната вноска от 6% на 8%, разликата е трябвало да послужи за втори 
стълб, но приходите са били изхарчени за други цели и оттогава тези 8% влизат като приход само в първия стълб - НЗОК. 
Общата позиция на работодателите в България е, че не бива да се наливат никъде пари, преди съответната сфера да е 
реформирана и оптимизирана", допълни Кънчо Стойчев- председател на Съюз "Произведено в България". 
Като пример той даде неефективността на сектор Сигурност, за който бяха отделяни все повече пари, без да има конкретни 
реформи и подобрение в него. Според него същото в момента се предлага и за здравеопазването - искат се от нас още 
пари. 
Стойчев припомни, че преди по-малко от пет години бюджетът за здраве беше 1,5 млрд лв, а сега е 3,5 млрд. лв. и клони 
към 4 млрд и "става все по-лошо". 
"Кое ни кара да мислим, че като стане 5 млрд, ще стане по-добре? Очевидно ще се краде повече", коментира Стойчев. 
В широк кръг на националната кръгла маса на 26 септември ще бъдат обсъдени предложенията за допълнителна 
медицинска застраховка и лимитите за доплащане. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът подкрепи промени в Закона за храните срещу двойния стандарт 
Сертификат ще доказва качеството на храната и при несъответствие ще има санкции 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи инициативата на земеделските кооперации 
"Произведено в България" за изменение и допълнение на Закона за храните, за да се гарантира на българския потребител, 
че храната, която консумира, ще бъде идентична на храната в страната, в която тя е произведена. Целта на промените е да 
се прекъсне порочната практика на двойни стандарти при храните. Това каза председателят на управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев, цитиран от БТА. 
Според него този проблем може да се реши на национално равнище и то най-вече чрез законодателни промени и санкции. 
Представителят на Национален съюз на земеделските кооперации в България Явор Гечев добави, че качеството на храната 
ще се доказва чрез необходимата документация. 
Като един от авторите на законопроекта той посочи, че за да се гарантира превантивна дейност на закона, глобите и 
санкциите за нарушителите трябва да са сериозни. 
Затова в новия текст е записано, че при първо нарушение санкциите ще са в размер от 1% до 3% от годишния оборот на 
фирмата, а при повторно от 5 до 10%. 
Промените на Закона за храните въвеждат изискване всяка една храна да бъде придружавана от сертификат, издаван от 
контролния орган на държавата, в която се произвежда. Този сертификат ще доказва, че храната е със същото съдържание, 
състав и рецептура с тази, която се търгува на нейна територия. Когато марката е регистрирана първо в България и след 
това в други държави, сертификат няма да се изисква. 
Липсата на сертификат ще се санкционира със завишени имуществени санкции, които могат да достигнат и до 10% от 
общия оборот на нарушителя за последния месец, през който е извършвана дейност. 
В новия закон е предвидено за регистрирането и проверката на сертификати да отговаря Българска агенция по безопасност 
на храните (БАБХ). Това ще е и органът, който ще забранява продажбата на храна или ще разпорежда изтеглянето ѝ от 
пазара, когато се установи, че за нея няма издаден сертификат. 
Според авторите на законопроекта за храните промените ще доведат до увеличаване на административната тежест, но 
само при дългите вериги на доставки и за производителите на храни, които са извън територията на България. 
„От Европейския съюз ясно заявиха, че има двойни стандарти при храните и това е нелоялна търговска практика. Не можем 
да чакаме обаче от Брюксел да решат този проблем, трябва да го решим на национално ниво. Българската държава е тази, 
която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители. Затова се надяваме, че всички партии ще 
подкрепят инициативата“, добави председателя на съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев. 
Investor.bg припомня, че промените на Закона за храните бяха внесени в петък в Народното събрание. 
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В. Дума 
 
√ И бизнесът иска промени срещу двойния стандарт на храните 
Единен европейски регистър на стоките предлага председателят на НСЗКБ Явор Гечев 
И от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлагат промени в Закона за храните срещу двойния 
стандарт. Както вече стана известно, през миналата седмица "БСП за България" внесе вече в Народното събрание промени 
в същия закон. Поправките, предлагани от бизнеса, са изготвени от Националния съюз на земеделските кооперации в в 
България (НСЗКБ) и от Съюз "Произведено в България". Двете предложения за изменение са много близки и това е 
разбираемо, защото не са различи вариантите за ефективното решаване на този проблем. Освен това от АИКБ заявиха, че 
ще разчитат на подкрепа от всички партии. По думите на председателя на АИКБ Васил Велев проблемът няма да бъде 
решен с призиви, заклинания, порицание и анатеми, а очевидно може да бъде решен на национално равнище със 
съответните изисквания, контрол и санкции. 
Според председателя на НСЗКБ Явор Гечев макар, че окончателните решения по темата в ЕС все още не са взети, още 
миналата година eврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер e обявила двойния стандарт при храните за 
нелоялна практика, която трябва да бъде преследвана. 
Основните изменения в закона предвиждат забрана за пускане на стоки на българския пазар, които нямат съответния 
сертификат, че са идентични със стандарта в държавата на производство. Гечев обясни, че в основата на промените е всяка 
храна да бъде придружена със сертификат, който да гарантира на българския потребител, че консумираната храна ще е 
идентична на храната, произведена в съответната страна, а не с по-ниско качество. "Някой може да възроптае по 
отношение на нарушаване на конкуренцията, напротив, това е защита. Ние не забраняваме нищо, освен това, което 
противоречи на закона. В закона казваме, че трябва да има определена рецептура, която да е регистрирана в някоя 
държава членка на ЕС, и ако не отговаря на тази рецептура и регистрация, продуктът не е законен. Най-вероятно на пазара 
ни ще продължи да има такива продукти, но ще трябва да се казват по различен начин, защото това е нелоялна търговска 
практика. Прекият ефект от този законопроект е, че тези продукти ще се продават на по-ниска цена. С този законопроект 
не забраняваме нищо", обясни Гечев. 
Според Явор Гечев ЕС трябва да заложи в директивата по въпроса създаването на единен европейски регистър на всички 
стоки, чрез който може да се контролира качеството на храните. Случва се една марка стоки на пазара в различни държави 
да се предлага с различни етикети. "Тъй като няма единен регистър, в една държава на ЕС се произвежда с една рецепта, 
в друга държава се регистрира с втора рецепта, но със същото име", обясни той. 
 
В. Монитор 
 
√ Глобяват с 10% от оборота търговци на храни с двоен стандарт 
Забраняват доставките в страната без сертификат от първата регистрация 
От 5 до 10 на сто от оборота може да стигне глобата за внос дистрибуция и продажба от юридически лица на храни, при 
които е установен двоен стандарт. Това предвиждат внесените в парламента промени в Закона за храните, предложени от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Националния съюз на земеделските кооперации в България и 
Съюз "Произведено в България". 
Максималният размер на санкцията е предвиден за повторно или всяко следващо нарушение на търговеца. При първа 
издънка размерът е от 1 до 3 на сто от оборота. 
"Ако това е вафла, то това трябва да е вафла, ако е различна по съдържание, нека тогава да пише на етикета "вафла за 
българи", каза председателят на АИКБ Васил Велев. Той е категоричен, че двойният стандарт представлява и нелоялна 
конкуренция. На етикета да е посочено, че има палмово масло, вместо млечни мазнини, и марципан, вместо шоколад, 
настоява шефът на работодателската организация. 
В текста на подготвените промени е записано, че ще се забранява търговия на храни, десертчета, популярни напитки от ЕС 
без сертификат от контролния орган на съответната държава, в която е направена първата регистрация на рецептурата за 
производството им. Същото ще важи и продуктите от същата марка, произвеждани у нас от съответната компания. 
Според шефа на Националния съюз на земеделските кооперации в България Явор Гечев, в момента това разминаване в 
съдържанието у нас и в Европа е забранено, само че няма механизъм за контрол. Нашата агенция по храните трябва сама 
да си купи продуктите, които да изследва и съответно да изисква с писма от всяка от аналогичните агенции на 28-те страни-
членки сертификата на продукт. Рецептурата в една държава е приложима навсякъде, но няма система за проверка“, 
подчерта той. 
Относно приетата през миналата седмица решение на европарламента директива, Гечев, коментира, че тя е 
препоръчителна и няма задължителен характер като регламента, който е задължителен. Затова ние сами трябва да си 
променим вътрешното законодателство. 
По думите му, най-удачно е в Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да се направи база данни със 
сертификатите от първата регистрация на всички храни, разрешени за продажба в ЕС. Според него така няма да се губи 
време за писане на писма до съответната служба в чужбина, при всяко съмнение за двоен стандарт. 
 
Дунав мост 
 
√ Премахват двойните стандарти при храните с промени в закона 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага Законопроект за изменение и допълнение на Закон за 
храните за премахване на т.нар. „двойни стандарти“. 
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Целта на промените е да гарантират на българския потребител, че храната, която консумира ще бъде със същото 
съдържание, състав и рецептура на храната в страната, в която тя е произведена. Законопроектът е разработен съвместно 
със съюз „Произведено в България“ и Национален съюз на земеделските кооперации в България. Това обяви на 
пресконференция председателят на АИКБ Васил Велев. 
Сред предвидените промени са въвеждане на изискване за внос на храни със сертификат, с който да се удостоверява, че 
те са със същото съдържание, състав и рецептура, както тези в държавата, в която са произведени. Сертификат ще се 
изисква и когато храните от една и съща марка се произвеждат едновременно на територията на България и извън нея, 
като за водеща ще се приема страната, в която е направена първата регистрация. Удостоверението, което задължително 
трябва да бъде издавано от контролния орган на съответната страна, ще се изисква за всяка храна, внесена отделно за 
търговски цели, независимо от нейното количество. 
„Сега действащото българско законодателство не урежда проблема с двойните стандарти при храните. Промените, които 
предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се 
признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети българските потребители ще имат възможност да консумират 
храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС“, заяви Васил Велев. 
В новия закон е предвидено за регистрирането и проверката на сертификати да отговаря Българска агенция по безопасност 
на храните (БАБХ). Това ще е и органът, който ще забранява продажбата на храна или ще разпорежда изтеглянето ѝ от 
пазара, когато се установи, че за нея няма издаден сертификат. 
По думите на един от авторите на законопроекта, председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в 
България Явор Гечев, за да се гарантира  превантивна дейност на закона глобите и санкциите за нарушителите трябва да 
са сериозни. Затова в новия текст е записано, че при първо нарушение санкциите ще са в размер от 1% до 3% от годишния 
оборот на фирмата, а при повторно от 5 до 10 на сто. 
Според авторите промените в Закона за храните ще доведат до увеличаване на административната тежест, но само при 
дългите вериги на доставки и за производителите на храни, които са извън територията на България. 
„От Европейския съюз ясно заявиха, че има двойни стандарти при храните и това е нелоялна търговска практика. Не можем 
да чакаме обаче от Брюксел да решат този проблем, трябва да го решим на национално ниво. Българската държава е тази, 
която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители. Затова се надяваме, че всички партии ще 
подкрепят инициативата“, добави председателя на съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев. 
Освен законопроекта за изменение на Закона за храните, АИКБ е изготвила предложения за промени в още четири закона. 
Това са Закона за счетоводството в частта за задължителния одит, Закона за водите, Закона за професионалното обучение 
и образование и Закона за висшето образование. 
 
Expert.bg 
 
√ Бизнесът предлага солени глоби за двойния стандарт при храните  
Промени в Закона за храните ще борят двойния стандарт при храните. Това обявиха от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, която застана зад инициативата на земеделската кооперация „Произведено в България”, които 
предлагат проект за изменение и допълнение на Закона за храните. Според тях с тези изменения ще бъдат решени 
проблемите с двойния стандарт при храните, предаде БГНЕС. 
„Проблемът може да бъде решен на национално ниво с контрол и санкции, не с призиви. Той не трябва да се политизира. 
Вече има индикации, че той ще бъде припознат”, заяви председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. 
Той добави, че законът въвежда административна тежест, която се борим да бъде по-малка, но в случая тя е оправдана, 
защото тя няма да е за българките производители. Още една причина да подкрепим тази инициатива е, че тя подкрепя 
българските производители, добави още Велев. 
Председателят на съюза на земеделските кооперации в България Явор Гечев, че в основата на промените е всяка храна да 
бъде придружена със сертификат, която да гарантира на българския потребител, че консумираната храна ще е идентична 
на храната, произведена в съответната страна, а не с по-ниско качество. 
„Някой може да възроптае по отношение на нарушаване на конкуренцията, напротив това е защита. Ние не забраняваме 
нищо, освен това, което противоречи на закона. Тук казваме, че трябва да има определена рецептура, която да е 
регистрирана в някоя държава членка на ЕС, защото ако не отговаря на тази рецептура и регистрация, продуктът не е 
законен. Най-вероятно на пазара ни ще продължи да има такива продукти, но ще трябва да се казват по различен начин и 
потребителят ще трябва да ги познава по друг начин, да не го заблуждават, защото това е нелоялна търговска практика. 
Прекият ефект от този законопроект е, че тези продукти ще се продават и на по-ниска цена”, заяви Гечев. 
Той подчерта, че с тези промени се въвеждат контрол и санкции. Сред тях се регламентират глоби в размер между 10 000 
и 20 000 лева ако се установи, че съответната храна не отговаря на посоченото в сертификата, а при повторно нарушение 
от 40 000 до 50 000 лева. 
Гечев настоя ЕС да заложи в директивата създаването на единен регистър на всички стоки, чрез който може да се 
контролира качеството на храните. Това от своя страна ще доведе до отпадането на сертификатите, издадени от страната-
производител, които да придружават стоките, защото и сега Българската агенция по храните може да осъществява контрол, 
но е необходимо да изпрати писма до агенциите на всичките 28-страни членки, което е трудоемка задача. 
Според него повече от година, след като Европа обеща създаването на обща директива нищо не се случва, а имаме нужда 
от гарантирането на еднаквото качество на стоките и те по-скоро трябваше да създадат регламент, а не да дадат просто 
насоки. 
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„Въпреки че сега стоките вървят с документи не се знае дали написаното в тях съответства на регистрацията и рецептата. 
Аз знам за пет еднакви продукта с различни рецепти”, беше категоричен председателят на Националния съюз на 
земеделските кооперации в България. Стана ясно още, че законопроектът е бил внесен в петък от Светла Бъчварова от БСП. 
Това действие не е било обсъдено с АИКБ и земеделските кооперации. 
„Очакваме и Обединените патриоти също да го подкрепят. Съзнаваме, че има опасност от политизиране на законопроекта 
ни. Ние искаме да имаме подкрепа от повече партии”, заяви Васил Велев от асоциацията. 
 
Fermer.bg 
 
√ Подкрепа за сертификатите срещу двойния стандарт при храните 
Предложение на работодатели за промяна в Закона за храните съвпадна с проект на левицата 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви днес (18 септември) ново предложение за въвеждане на 
сертификати за идентичност на храните, продавани на пазарите на запад и на изток в Европейския съюз. 
Работодателската организация представи проект за промени в Закона за храните с цел премахване на т. нар. „двойни 
стандарти“. 
 Няколко дни по-рано – на 14 септември тази година, трийсет народни представители от левицата внесоха в Народното 
събрание почти същото предложение – за въвеждане на сертификати, за вписването им в публичен национален регистър 
и за налагане на тежки глоби в случаите на нарушение.  
„Целта на промените е да гарантират на българския потребител, че храната, която консумира ще бъде със същото 
съдържание, състав и рецептура на храната в страната, в която тя е произведена“, обявиха от АИКБ. 
 Законопроектът е разработен съвместно със съюз „Произведено в България“ и Национален съюз на земеделските 
кооперации в България, уточни председателят на Асоциацията Васил Велев. 
Според проекта сертификатът, който задължително трябва да бъде издаден от контролния орган на страната по произход, 
ще се изисква за всяка храна, внесена отделно за търговски цели, независимо от нейното количество.  
„Сега действащото българско законодателство не урежда проблема с двойните стандарти при храните. Промените, които 
предлагаме на българския парламент са в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се 
признават двойни стандарти при храните. Ако бъдат приети българските потребители ще имат възможност да консумират 
храни със същото качество, като останалите граждани на ЕС“, коментира Васил Велев.  
Според един от авторите на законопроекта - председателя на Националния съюз на земеделските кооперации в България 
Явор Гечев, за да се гарантира превантивното действие на закона, наказанията за нарушителите трябва да бъдат сериозни. 
Затова се предлага при първо нарушение санкциите да бъдат в размер от 1% до 3% от годишния оборот на фирмата, а при 
повторно - от 5% до 10%.  
„От Европейския съюз ясно заявиха, че има двойни стандарти при храните и това е нелоялна търговска практика. Не можем 
да чакаме обаче от Брюксел да решат този проблем, трябва да го решим на национално ниво. Българската държава е тази, 
която трябва да пази интересите на собствената си икономика и потребители. Затова се надяваме, че всички партии ще 
подкрепят инициативата“, каза председателя на съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Президентът подписа указа за Младен Маринов  
Президентът Румен Радев е подписал указа за освобождаване на главния секретар Младен Маринов. Това потвърдиха 
източници на news.bg от президентската институция. 
Малко по-рано от секретариата потвърдиха, че в президентската институция са внесени необходимите документи в 
съответствие със съгласувателната процедура, предвидена в чл.32, ал.2 от Устройствен правилник на Министерския съвет 
и на неговата администрация. 
 
БНР 
 
√ Правителството обсъжда задължително застраховане на лицата с медицинска професия 
Наредба за задължителното застраховане на лицата упражняващи медицинска професия е в дневния ред на 
правителственото заседание днес. Ще бъде определен и редът, по който ще се извършват проверки на декларациите за 
конфликт на интереси. 
Допълнителни средства ще се отпуснат по бюджета на министерството на регионалното развитие, за изграждането на 10-
километров участък от автомагистрала "Хемус". 
Днес ще заседава и Съветът за развитие към правителството, който ще обсъди изпълнението на четиригодишната 
управленска програма и на Националната програма за развитие на България 2020. Ще се набележат мерки за разработване 
и на следващата национална програма до 2030 година. 
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√ Специален инвестиционен фонд договориха държавите от инициативата "Три морета" 
Създаването на специален инвестиционен фонд беше договорено на среща в рамките на инициативата "Три морета" в 
Букурещ. Идеята е в този фонд да се събират средства за общи регионални проекти в областта на транспорта, енергетиката 
и комуникациите. Създава се и мрежа между търговско-промишлените палати на 12-те държави от Централна и Източна 
Европа, които участват в инициативата. 
Президентът Румен Радев, който участва в срещата, коментира: 
“Имаме вече практически инициативи като мрежата на търговско-промишлените палати, като инициативата за 
инвестиционен фонд, общ за всички, като бизнес форума, като участието вече на Европейската комисия в лицето на нейния 
президент, секретарят по енергетиката на САЩ, министърът на външните работи на Германия, тоест търсят се вече 
практически подходи да има повече поле за бизнес и за икономическо развитие“. 
Представители на бизнеса от 12 европейски държави и САЩ обсъждат в Букурещ общи проекти за регионална свързаност 
в Централна и Югоизточна Европа. 
Политическите разговори са съпътствани от бизнес форум, на който компаниите от 12-те държави между Черно, 
Адриатическо и Балтийско море обсъждат възможностите за съвместни проекти в областите транспорт, енергетика и 
комуникации. 
В рамките на инициативата "Три морета" България търси партньорство по три проекта. 
"Тунела под Петрохан, рехабилитация на железопътната връзка Русе – Варна и газохранилището в Чирен, разширяване на 
неговия капацитет. Разбира се, системата е отворена и за нови проекти, но бъдещето на тази инициатива зависи много от 
това дали ще успеем да излезем от сферата на политическото говорене и да минем вече в конкретни действия, по тяхната 
реализация има много въпроси. Относно структурата на самата инициатива, механизмите за приоритизация на тези 
обекти, критериите за тяхната приватизация и най-вече – финансиране. Към момента инициативата не разполага с 
финанси", поясни Румен Радев. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Кражбата на търговски тайни ще се наказва с нов закон 
Всяка пета компания всяка година става жертва на кражба на деликатна информация. Като тайна започва разработката на 
всеки патент и всеки дизайн или търговска марка. До получаването на дадено право върху интелектуална собственост, 
дружествата са уязвими и изложени на риск от кражба на ценна научно-изследователска информация и знания. 
С нов проект на Закон за търговската тайна Министерският съвет предлага въвеждането в българското законодателство на 
европейска директива, приета през 2016 г., която да защити бизнеса от недобронамерени посегателства и кражба на 
интелектуална собственост. 
Каква е сегашната уредба 
По действащото към момента законодателство в тази област търговската тайна не се счита за интелектуална собственост и 
не е защитена като такава, се казва в мотивите на законопроекта, публикуван за обществено обсъждане. 
Освен това, в различните закони, уреждащи сега тази материя, липсва единно определение на понятието. Оттук 
разпоредбите понякога се прилагат неправилно, а съдебната практика е непоследователна. Не съществуват и специални 
правила за присъждане на обезщетения за нарушения на търговски тайни. 
Авторите на законопроекта се надяват, че с приемането му ще се създадат правни механизми за закрила срещу незаконно 
присвояване на резултати от научно-изследователската и развойна дейност, ноу-хау и други ценни данни. 
Що е търговска тайна и кой може да е нарушител 
Според предлаганото определение на понятието "търговска тайна" информацията трябва да отговаря едновременно на 
три изисквания - да не е общоизвестна или лесно достъпна за средите, които обичайно боравят с такава информация, да 
има търговска стойност и да са предприети мерки за опазването й. 
Като "нарушител" в закона се третира всяко физическо или юридическо лице, което неправомерно е придобило, 
използвало или разкрило търговска тайна. 
Как ще се изчисляват обезщетенията 
Съдът ще присъжда обезщетения на притежателите на търговски тайни като размерът им ще се преценява в зависимост 
от пропуснатите ползи и неимуществените вреди, а също и от приходите, получени от нарушителите. Ако тези критерии не 
може да бъдат приложени, обезщетението ще е не по-малко от размера на възнагражденията, които нарушителят би 
платил, ако беше поискал разрешение да ползва тайната информация.  
Ако обаче съдът установи, че искът е неоснователен, а ищецът - недобросъвестен и злоупотребява с правото, съдът може 
да го глоби. 
В хода на съдебния процес заинтересованите могат да поискат от съда да определи информация по него като поверителна, 
заради възможността тя да съдържа търговска тайна. При неспазване на ограниченията наложени от съда на 
информацията по съдебните дела, законопроектът предвижда седмична глоба от 500 лева до прекратяването на тази 
практика.  
Глоба в същия размер ще се налага и на ответниците, ако по време на съдебния процес продължават да използват 
търговската тайна. Общата стойност на глобите не може да надхвърля стойността на заведения иск. 
В случаите, в които има съдебно решение в полза на притежателя на търговската тайна, митническите органи ще задържат 
стоките, произведени чрез нея. Едновременно с това служителите на митниците няма да носят отговорност, ако не са могли 
да идентифицират стоките, чието задържане се иска. 
Как са защитени работниците 
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Отговорността на служителите и работниците за обезщетяване на вреди, настъпили вследствие на неправомерно 
придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, е изключена в случаите на неумишлени действия от тяхна 
страна. 
Законът няма да се прилага за ограничаване на движението на работниците като им пречи да използват информацията, 
която не е търговска тайна, да прилагат опита и уменията си, придобити добросъвестно в процеса на работа, или като им 
налага допълнителни ограничения чрез трудовите им договори. 
Целта на европейската директива е да гарантира, че вносът на стоки от трети държави, когато те са произведени чрез 
използването на присвоени търговски тайни, може да бъде спрян навсякъде в ЕС при еднакви условия. Същевременно 
конкуренцията не следва да се ограничава, тъй като не се предоставят изключителни права и всеки конкурент е свободен 
по независим път да придобие знанията, защитени с търговска тайна. 
 
√ Борисов внесе в парламента три отделни проекта за смяната на министри  
Премиерът Бойко Борисов е внесъл в парламента три отделни проекта за персонални промени в правителството, които 
вече са качени на сайта на Народното събрание и ще бъдат гласувани в четвъртък. Целта е мнозинството да може да смени 
поне двама от министрите, след като президентът Румен Радев не бърза да подпише указа за освобождаването на Младен 
Маринов като главен секретар на МВР, за да може да стане той вътрешен министър. 
Министър-председателят предлага на депутатите да освободят първо Ивайло Московски като транспортен министър и да 
назначат Росен Желязков за негов наследник, след това да смеят Николай Нанков като регионален министър с Петя 
Аврамова и накрая - Валентин Радев с Младен Маринов. 
Тримата министри подадоха оставки по искане на министър-председателя след тежката катастрофа край Своге, в която 
загинаха 17 души. Смените в кабинета трябваше да бъдат гласувани миналата седмица, но в началото на заседанието на 
парламента се оказа, че президентът не е подписал указа за Маринов. Неговият мотив е, че е нужна съгласувателна 
процедура между двете институции, а според премиера Бойко Борисов тя е формалност и е важно желанието на Маринов 
да бъде освободен от поста. 
 
√ Брюксел представи идеите си за модернизиране на Световната търговска организация  
Европейската комисия представи идеите си за реформа на Световната търговска организация (СТО), целящи да 
противодействат на изкривяването на пазара и да убедят САЩ да не напускат организацията, предаде "Ройтерс". 
След като по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи нови мита на китайски вносни стоки, ЕС разкри какви смята, 
че трябва да са мерките срещу изкривяващите пазара субсидии. Миналия месец Тръмп каза, че може да изтегли САЩ от 
СТО. 
"Светът се промени, но СТО остана същата. Крайно време е да вземем мерки, за да помогнем на системата да се справи с 
предизвикателствата на днешната световна икономика и отново да заработи в полза на всички. А именно ЕС трябва да 
бъде водещ в този процес", заяви еврокомисарят по търговията Сесилия Малмстрьом. 
Еврокомисията предлага да се модернизират правилата в областта на международната търговия, така че да обхванат 
днешната глобална икономика, да се засилят правомощията на СТО като наблюдател на търговията и да се намери начин 
за преодоляване на сегашния застой в системата за решаване на спорове на организацията. 
През юни лидерите на ЕС призоваха Еврокомисията да представи предложения със "сходни по възгледи партньори", които 
да подобрят СТО в ключови области като субсидиите. 
Малко са усилията за реформи, пожънали успех досега, а голяма част се намират в задънена улица, включително 
разговорите за намаляване на селскостопанските субсидии, увеличаване на достъпа до пазара, реформа на правилата за 
достъп до лекарства, подобряване на системата за решаване на спорове и либерализиране на търговията с услуги. 
 
Economic.bg 
 
√ Министерството на туризма заличава още 71 туроператора от регистъра 
Основна част от дружествата, чиято регистрация ще бъде прекратена, са с адрес на регистрация в София, Варна и 
Бургас 
Министерството на туризма ще заличи от Националния туристически регистър (НТР) още 71 дружества, регистрирани като 
туроператори. Това става ясно от съобщение на ресорното ведомство след заповед на министъра на туризма Николина 
Ангелкова. 
Причината е, че компаниите не са представили задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, което е изрично 
условие за извършване на туроператорска дейност. 
Заличените дружества няма да бъдат премахнати от НТР, но ще бъде отразена заповедта за заличаването им, като имената 
им са оцветени в червено. Така потребителите, при справка в регистъра ще получават информация дали туроператорът е 
коректен и извършва дейност, спазвайки закона. 
Задължително условие е регистрираният туроператор ежегодно да сключва договор за застраховка „Отговорност на 
туроператора“ с дружество по смисъла на Кодекса за застраховането и  да я представи на министъра на туризма. След това 
тя се вписва и в Националния туристически регистър. 
Основна част от дружествата, чиято регистрация ще бъде прекратена, са със седалища и адрес на регистрация в София, 
Варна и Бургас. Има и туроператори от Пловдив, Велико Търново, Плевен и Добрич. 
Процедурата се извършва по предложение на Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти 
към ведомството. В нея участват експерти от Министерството на туризма, както и сдружения на туроператори и турагенти. 
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Само от началото на тази година туристическото ведомство е заличило от регистъра над 200 нередовни туристически 
сдружения. Причината при повечето от тях е липсата на задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“. 
 
БНТ 
 
√ МС ще гласува допълнителни средства за изграждането на отсечка от АМ "Хемус" 
На редовното си заседание правителството ще разгледа постановление за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Регионалното министерство за тази година. 
Средствата са за финансиране изграждането на автомагистрала "Хемус" в участъка от Ябланица до пътен възел "Боаза". 
Строежът на отсечката с дължина близо 9 км. стартира в края на март тази година. Очаква се лотът да бъде пуснат 
предсрочно и вместо март 2020 г., ще бъде отворен още през септември 2019 г. 
 
√ Избират нов шеф на Апелативната специализирана прокуратура  
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще избира нов шеф на Апелативната специализирана прокуратура. 
Кандидати за поста са настоящият градски прокурор на София Емилия Русинова и следовател Бойко Атанасов. До избора 
се стигна след оставката на първия шеф на спецапелативната прокуратурата Даниела Попова през март. 
 
Дарик  
 
√ Агенцията по горите има временен директор  
Инж. Росен Попсавов е назначен за временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция 
по горите.  
До този момент инж. Попсавов заемаше поста на заместник изпълнителен директор в агенцията. До рокадата се стигна 
след като досегашния шеф на агенцията Григор Гогов подаде оставка.  
Срещу него са подавани сигнали в министерството на земеделието. Сред основните обвинения беше, че фирма на 
съпругата му е осигурявала дървените колчета за оградата по сухопътната ни граница с Румъния.  
След проверка на инспектората към земеделското министерство нарушения не бяха открити, но Гогов подаде оставка. 
 
Капитал 
 
√ ЕСО ще изгражда нов далекопровод по Черноморието за 103 млн. лв. 
Проектът между Варна и Бургас е с частично финансиране от европейските фондове и трябва да бъде завършен до 
2021 г. 
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) стартира процедура за изграждането на 400-киловолтов електропровод 
между подстанциите в Бургас и Варна, става ясно от информацията в регистъра на обществените поръчки. Трасето е от над 
90 км в двете области, а прогнозната стойност на поръчката - 103 млн. лв. Състезанието, разделено в три лота, ще бъде на 
база най-ниска цена. 
Проектът за нов далекопровод по Черноморието бе одобрен преди 2 години от ЕК за съфинансиране по механизма за 
свързване на Европа. 
Поръчка в три лота 
За всеки от трите лота са отделени между 32 и 36 млн. лв., като трасетата са с дължина от близо 28 до близо 32 километра 
според зададените параметри. От изпълнителите ще се изисква да изградят фундаментите и новите стълбове за 
далекопровода, а в единия лот в района на Бургас - и да изместят участък от трасето. Това трябва да стане в срок до 16 
месеца. 
Кандидатите в конкурса ще могат да подават оферти до 26 октомври, като ще се състезават на база най-ниска цена. От тях 
се изисква да са реализирани общи приходи за последните три години между 32 и 36 млн. лв. в зависимост от това за кой 
лот кандидатстват, като поне половината от него трябва да бъде "в сферата, попадаща в обхвата на поръчката". Съответно, 
ако участникът подаде оферти за повече от един лот, от него ще се изисква да покрие сумарно изискванията за оборот, се 
вижда от публикуваните документи. Сред другите изисквания към кандидатите са да бъдат вписани в Централния 
професионален регистър на строителите в трета група за строежи от първа категория, както и да имат застраховка за 
професионална отговорност. 
Еврофинансиране за обекта 
Далекопроводът между Бургас и Варна е част от проект, който получава европейско финансиране. През 2016 г. ЕК одобри 
60 млн. лв. за Електроенергийния системен оператор по финансовия механизъм за свързване на Европа на проекта, който 
се очаква да осигури преноса на 1500 мегавата енергия. Тогава от българското дружество съобщиха, че той ще реши и 
основните инфраструктурни нужди за стабилизиране захранването и напреженията в района на Варна след извеждането 
от експлоатация на блокове в ТЕЦ "Варна", както и че ще осигури доставки на вятърна енергия към вътрешността на 
страната. Очаква се новият далекопровод да бъде завършен до 2021 г. 
Това е вторият проект на ЕСО, който получава еврофинансиране по механизма за свързване на Европа. През 2015 г. 
Брюксел одобри изграждането на друг 400 KV електропровод между подстанциите "Марица-изток" и Бургас с дължина 
над 130 км. 
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Investor.bg 
 
√ Как ще действа новата система за електронни винетки? 
Специални автомобили с камери ще пращат в реално време информация дали винетката е валидна или не  
500 терминала в страната ще продават електронните винетки, шофьорите ще могат да си ги купят чрез мобилно 
приложение, както и чрез сайта на пътната агенция. Първите официални проби на терминалите бяха направени пред 
журналисти вчера, а системата влиза в сила от началото на следващата година. С въвеждането й по пътищата ще започнат 
да се движат и специални мобилни екипи, които ще следят дали шофьорите са си купили винетка. 
Терминалите ще бъдат разположени по бензиностанции, както и пунктовете на Агенция "Пътна инфраструктура" и на други 
места в страната. 
Радослав Николов, експерт в Министерството на регионалното развитие, представи автомобилите, с които ще се извършва 
контролът и ще се проверява дали шофьорите са си купили винетка. 
Автомобилите са технологично оборудвани с камери, които в дневен и нощен режим могат да регистрират преминаващите 
автомобили и да разчитат техните номера. Вътре в автомобила е монтиран таблет или мобилен компютър, който 
визуализира преминаващия автомобил, обясни Николов по БНТ. 
Системата засича автомобилния номер, той се разпознава от системата и в централната компонента може да се 
верифицира дали има заплатена винетна такса за съответния автомобил. Информацията се изпраща в реално време и се 
валидира дали винетката е валидна или не, обясни Николов. 
В случай на установена липса на платена винетна такса, шофьорът на място трябва да плати винетната такса, както и 
компенсаторната такса, тъй като е извършено нарушение. 
 
√ Как да защитите банковата си карта от злоупотреби? 
Лесен и удобен вариант е промяна на лимитите, например само за България и само за ПОС, ако не излизате в чужбина  
Един от основните страхове на картодържателите е да не би данните им да бъдат откраднати и от кредитната им карта да 
бъдат извършени покупки в Кения, Нигерия или другаде. Възможно е след такава покупка банката да не уважи 
твърдението ви, че не сте бил там или че не сте дали номера на картата си на някого там. 
Елегантен начин за защита е, ако не смятате в близките часове да напускате България, да разрешите само плащанията на 
ПОС-терминал и да забраните тегленията на банкомат (АТМ). Ако не планирате покупка през интернет в следващите 
часове, може да ограничите напълно плащанията в интернет. 
Повечето банки поддържат в интернет или мобилните си приложения възможност да променяте в реално време тези 
лимити, без да ходите до офис на банката за промяна на лимити. Мястото на опциите обаче е доста скрито в навигацията 
на приложението и обикновено е трудно откриваемо. 

 
 
В приложената снимка са направени 
настройки само за България и то само 
на ПОС. Ограничени са АТМ и 
интернет. Лимитите в лева са сложи на 
възможно най-ниското ниво. 
Разбира се, важно е да не се поддавате 
на фишинг атаките, тоест мейлите в 
които някой се представя за банката ви 
и ви насочва към приложение, с което 
да открадне името и паролата за 
мобилното приложение на банката. 
Така зложелателите ще могат да 
променят лимитите по банковата ви 
карта. 
 
 

 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- Прострелян полицай. Да стреляш срещу полицай - кой пази служителите на реда 
- Електронни винетки. Всички въпроси за електронните винетки 
- Гласът на "Воля" - лидерът Веселин Марешки 
- Бетонирани ли са дърветата по улица "Граф Игнатиев" - отговорът на "Зелени системи" 
- На училище с каска. В Пловдив - учениците от английската гимназия започнаха учебната година в ремонт 
- От архива. През 1963-та: сватба на летни кънки в Тайван - кадри от архива. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Протест срещу опасна улица в Столичен квартал - на живо; 
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- Директно от Кюстендил: Как нелеп инцидент в асансьор отне живота на дете; 
- Ще плащаме ли нови 37 млн. евро за АЕЦ „Белене". Темата коментира бившият енергиен министър Драгомир 

Стойнев; 
- След скандала между президента и управляващите - как ще бъде решена кризата с министерските рокади? Гостува 

Десислава Атанасова; 
- Има ли чума в Болярово - на живо; 
- Масов бой в центъра на Казанлък. На живо: Защо не се намеси полицията; 
- Македония - арена на битката между Изтока и Запада? Как съседите ще гласуват на референдума? Коментар на 

Соломон Паси; 
- Какво е състоянието на простреляния полицай и как се стигна до инцидента - на живо; 
- Напуска ли Нешка Робева българската художествена гимнастика; 
- Какви са шансовете на България за първи Оскар - Режисьорът на „Вездесъщият" Илия Джевелеков и актрисата 

Теодора Духовникова; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- 30 стотинки по-скъп хляб. Ще успее ли държавата да задържи държавата. И още: уволнения в горското заради 
незаконен дърводобив - говори министър Румен Порожанов; 

- Напрежение в Казанлък - градът излиза на протест срещу престъпността; 
- Съмнения за злоупотреби в Хитрино - омбудсманът Мая Манолова дава на съд кмета на града, защо - разказва 

Генка Шекерова; 
- Румен Бахов се подготвя за зимата -вари компоти в минерален извор. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 19 септември  
София. 

- От 9.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание. 
- От 10.00 часа в Министерския съвет ще се проведе редовното правителствено заседание. След него Съветът за 

развитие при МС също ще проведе заседание, на което ще бъде обсъдено изпълнението на Програмата за 
управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 към 1 септември 2018 г.  

- От 7.30 часа до 8.30 часа ще се проведе протест във връзка с отлагането на ремонта на ул. „Върба” в столичния 
квартал Карпузица. 

- От 8.30 часа в хотел „Метрополитън“ (бул. „Цариградско шосе“ 64) Министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев ще присъстват на откриването на Европейската 
конференция на Международния съвет за военен спорт (CISM).  

- От 10.00 часа в Южния парк (Голямата поляна) БЧК организира празник, посветен на Европейския ден без жертви 
от катастрофи и Световния ден на мира. 

 
В. Банкерь 
 
√ Орбан и Путин договориха два нови руски реактора и продължение на "Турски поток" 
Руската държавна атомна енергийна компания "Росатом" ще започне изграждането на два нови реактора в ядрената 
централа Пекс в Унгария. Това са част от договорките между между лидерите на двете страни Владимир Путин и Виктор 
Орбан, които проведоха среща в Москва.  
Унгария планира да разшири ядрената си централа и да построи два руски реактора VVER 1200, но освен това страната 
поиска и засилване на доставките на руски газ. 
"Ройтерс" уточнява, че Орбан и Путин са разговаряли за разширение на "Турски поток" през територията на Унгария.  
"Не е тайна, че Унгария иска, когато един газопровод е изграден от юг към Унгария, той да стига и по-далеч през Унгария", 
каза Орбан. Миналото лято унгарското правителство и руският монополист "Газпром" подписаха споразумение за 
продължаване на газопровода "Турски поток" до Унгария. 
Путин от своя страна не изключи тази възможност и за продължение, посочвайки, че едно от сухопътните разширения на 
"Турски поток" може да достигне до Унгария. Освен това е вероятно унгарските партньори да бъдат свързани с нови 
маршрути за транспортиране на руски газ в Европа, каза президентът на Русия. 
Путин не за първи път обещава на Унгария доставки на руски газ, след 2020 г., когато приключва договорът за транзит през 
Украйна. Възможен вариант за тези доставки е и газопроводът "Северен поток -2". 
 
В. Монитор 
 
√ ЕС се среща в Залцбург  
Правителствените и държавни лидери на страните от Европейския съюз се събират на двудневна неформална среща в 
Залцбург – събитие, организирано в рамките на австрийското председателство на Съвета на ЕС, пише „Ди Пресе”. 
Срещата в Залцбург обаче заплашва да се превърне в поредния повод за илюстрация на продължаващата политическа 
криза в Общността. Миграция, сигурност, Брекзит: по нито една от трите основни теми, включени в дневния ред на 
разговорите, няма да бъде постигнат консенсус. 
Половин година преди крайния срок за официалното отделяне на Великобритания от структурите на Общността, 
преговорите между Брюксел и Лондон вървят толкова зле, че председателят на Европейския съвет Доналд Туск 
предупреди в писмо, че сценарият за провал в постигането на споразумение „все още е напълно възможен“. 
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Обсъжданията на проблема с Брекзит ще бъдат отложени за специално свикана среща на върха в средата на ноември. 
Другите два основни въпроса – миграцията и сигурността, изискват своевременни решения. Такива обаче едва ли ще бъдат 
постигнати с оглед противоположните интереси на правителствата на държавите членки на Общността, коментира 
изданието. 
Великобритания и Европейският съюз са близо до споразумение за Брекзит, но и двете страни трябва да проявят добра 
воля и решителност, за да се избегне хаотична раздяла и да се осигури близко бъдещо партньорство, пише британския 
премиер Тереза Мей в днешния брой на германския вестник "Велт". 
Близо сме до постигането на добре организирано излизане от ЕС, което е ключово за изграждането на близко бъдещо 
партньорство, отбеляза Мей, цитирана от Ройтерс. 
За довеждането на процеса до успешен край ЕС трябва да промени позицията си, както направи Великобритания. Нито 
една от страните не бива да иска неприемливото от другата като например въвеждането на външна митническа граница 
между различни части на Обединеното кралство. 
Днес и утре лидерите от ЕС се събират в австрийския град Залцбург за преговори, които британският министър за Брекзита 
Доминик Рааб определи като крайъгълен камък. 
Рааб каза, че британското правителство се придържа към предложението си за граница между британския район Северна 
Ирландия и членуваща в ЕС Ирландия след Брекзит - една от основните пречки за постигането на споразумение. 
Вчера главният преговарящ от ЕС за Брекзит Мишел Барние каза, че Евросъюзът е готов да подобри предложението си към 
Великобритания за допълнително подсигуряване при управлението на ирландската граница след раздялата. Барние каза, 
че срещата на върха на ЕС през октомври ще бъде "моментът на истината" за преговорите за Брекзита. Според него тя ще 
покаже дали ще има споразумение или не. 
 
3е-news.bg 
 
√ Обрат: САЩ няма да въвеждат санкции срещу компаниите, участващи в "Северен поток 2", обяви Тръмп 
САЩ не планират въвеждането на санкции по отношение на компаниите, които участват в строителството на газопровода 
„Северен поток 2“. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп във вторник след срещата си с президента на Полша  
Анзжей  Дуда. 
„Не планираме да правим това. Просто смятаме, че за голямо съжаление немският народ ще плаща милиарди, милиарди 
долари годишно за енергийни ресурси от Русия. Мога да ви уверя, че това не харесва на германския народ“, каза Тръмп.  
Президентът на Полша Анджей Дуда от своя страна изрази надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще спре 
строителството на „Северен поток 2“.  
„Решението е в ръцете на президента на САЩ. Надявам се, че господин президента ще приеме това решение“, каза в ефира 
на Полската телевизия след срещата си с Тръмп във Вашингтон държавният глава на Полша в отговор на въпрос за 
шансовете са спиране на строителството. 
„Аргументирахме се с това каква ще е ползата от това за САЩ“, добави той, обяснявайки, че присъствието на пазара на 
Европа на руския газ пречи на САЩ да продават втечненият си природен газ.  
Американският президент от своя страна се ангажира с доставка в Полша на много втечнен природен газ на „добра цена“. 
Преди дни пир посещението си в Русия американският министър на енергетиката Рик Пери заяви, че не иска да се стигне 
до санкции срещу „Северен поток 2“, но и, че санкции срещу енергийния сектор на Русия ще има, като уточни разбира се, 
че това е свързано с транзита на руски газ през Украйна. 
Неотдавна компанията Uniper заяви, че ако САЩ въведат санкции срещу "Северен поток 2" ще се откаже от участието си в 
проекта. Проектът за газопровода "Северен поток 2" предвижда изграждане на две тръби от газопровода с общ капацитет 
от 55 млрд. куб м годишно от крайбрежието на Русия през Балтийско море до Германия. 
 
Money.bg 
 
√ Доларът губи позиции към еврото, паунда и юана  
B нaчaлoтo нa вaлyтнaтa тъpгoвия в cpядa дoлapът пoeвтинявa cпpямo eвpoтo, ĸитaйcĸия юaн и бpитaнcĸия пayнд. 
Днec cyтpинтa oбщaтa вaлyтa ce пoĸaчвa ĸъм aмepиĸaнcĸaтa дo $1,1683 зa eднo eвpo oт ĸypca $1,1667 пpи зapивaнe нa 
тъpгoвиятa във втopниĸ. B cъщoтo вpeмe зa eдин фyнт cтepлинг нa пaзapa дaвaт пo $1,3161 в cpaвнeниe c $1,3148 дeн пpeди 
тoвa. Cъoтнoшeниeтo нa двoйĸaтa дoлap - йeнa e cтaбилнo нa нивo 112,35 йeни пpи ĸypc 112,36 йeни зa eдин дoлap пpи 
зaĸpивaнe нa вчepaшнaтa вaлyтнa тъpгoвия.  
Cпpямo ĸитaйcĸaтa вaлyтa aмepиĸaнcĸитe пapи днec пoeвтинявaт дo 6,8544 юaнa зa eдин дoлap в cpaвнeниe c 6,8615 юaнa 
пpeди тoвa. Tъpгoвcĸия ĸoнфлиĸт мeждy CAЩ и Kитaй oĸaзвa нeгaтивнo влияниe въpxy дoлapa. Ho ĸъм ĸpaя нa тъpгoвиятa 
вчepa aмepиĸaнcĸaтa вaлyтa ce yĸpeпи oтнocитeлнo ĸъм eвpoтo нa фoнa нa pъcтa нa дoxoднocттa нa дъpжaвнитe oблигaции 
нa CAЩ - UЅ Тrеаѕurіеѕ. Tя пoдcĸoчи нa 18 ceптeмвpи c 3,048% - мaĸcимyм oт cpeдaтa нa мaй.  
Kитaй oбяви в oтгoвop нa пocлeднитe митa нa CAЩ вдигaнeтo нa тapифитe въpxy внoca нa aмepиĸaнcĸи cтoĸи cтpaнaтa нa 
cтoйнocт 60 милиapдa дoлapa, cъщo oт 24 ceптeмвpи. 
Hoвитe митa въpxy ĸитaйcĸия импopт в CAЩ зa cтoĸи нa cтoйнocт 200 млpд. дoлapa зacягaт вeчe знaчитeлнa чacт oт 
взaимния cтoĸooбмeн.  
И тoвa зaдължитeлнo щe ce oтpaзи въpxy пoтpeбитeлcĸитe цeни в CAЩ. Ocвeн тoвa нapacтвaт pиcĸoвeтe, чe тъpгoвcĸaтa 
вoйнa щe зaбaви пpoизвoдитeлнocттa в aмepиĸaнcĸaтa иĸoнoмиĸa и pъcтa нa БBΠ, oтбeлязвaт aнaлизaтopи. 


