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Проведе се Годишното общо събрание на Асоциацията на 
месопреработвателите в България

На 30 май в Правец се проведе годишното общо събрание на 
месопреработвателите в България.  На него бе отчетена работата на 
организацията за едногодишен период и бе приета програмата и бюджета за 
следващата година. Делегатите бяха запознати с хода на подготовката на 
програмата по оперативна програма конкурентоспособност.

С приветствие към събранието се обърнаха изпълнителният директор на Съюз 
Произведено в България Пламен Грозданов, главният секретар на Българска 
стопанка камара, от името на ръководството на  ИАБХ.

Изнесено заседание на Управителния съвет на Съюз Произведено в 
България в Велинград

На 02.06.2014 г., във Велинград се проведе изнесено заседание на УС на Съюза. 
На заседанието бе обсъдена политическата и икономическата ситуация в 
страната и как тя влияе на бизнес средата, на малкия и среден бизнес. Бе 
подчертано, че политическият волунтаризъм и острата конфронтация между 
основните политически опоненти, липсата на реални и задълбочени реформи в 
икономиката пречат на подобряването на бизнес средата, ограничават 
вътрешното потребление, стимулират увеличаването на спестяванията на 
населението в банките. Всичко това влияе негативно на бизнес средата в 
страната, пречи на развитието на бизнеса. 

Бе анализирано изпълнението на основните задачи, които Съюза си бе поставил 
през първото полугодие. Като безспорен успех се отчете приемането на първо 
четене на Закона за изменение и допълнение на ЗЗК и на Закона за храните.



Бяха набелязани задачите пред Съюза за второто полугодие, като сред тях 
приоритет имат:

• Лобиране с цел окончателното приемане на Законопроекта за изменение и 
допълнение на ЗЗК и на ЗХ;

• Промени в законовата и подзаконовата нормативна база, които да 
подобрят бизнес средата;

• Съдействие за организирането на национална кампания „Избирам 
българското”;  

• Организационното и финансово укрепване на организацията.

Кръгла маса, организирана от Сдружението за модерна търговия 

Средствата за масово осведомяване отразиха организираната от Сдружението за 
модерна търговия кръгла маса, на която централна тема бе законопроектът за 
изменение и допълнение на ЗЗК. Прави впечатление, че основните говорители 
по темата, освен представителите на големите вериги са били, представители на 
големи работодателски съюзи като КРИБ, която е организация на големия 
бизнес в България и където членуват търговските вериги, представители на 
НПО, известни с неолибералните си възгледи и няколко производители, които в 
никакъв случай не могат да бъдат причислени към представителите на малкия и 
среден бизнес в България. Именно малкият и среден бизнес най-силно страда от 
прилаганите нелоялни търговски практики, от неравнопоставеното им 
положение спрямо продаваните в търговските вериги вносни стоки, от 
непрекъснатия натиск върху тях, от несправедливото разпределение на 
създадената от тях добавена стойност в полза на търговските вериги.  Гласът на 
малките и средните предприятия на техните браншови съюзи, обаче, на тази 
кръгла маса не бе чут. Никой не каза и че в 22 страни на ЕС има законова 
регулация по тези въпроси, като в някои от тях тя отива много по-далеч от 
предлаганите в законопроекта, внесен в НС промени.

Председателят на УС на Федерацията на хлебопроизводителите и 
сладкарите пред НОВА ТВ

Председателят на УС на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите и член 
на УС на нашия съюз г-жа Мариана Кукушева бе включена по Skype в сутрешния блок 
на Нова телевизия, за да изкаже становището си относно внесените промени в НС на 
Закона за защита на конкуренцията. Г-жа Кукушева за пореден път защити позицията 



на малкия и среден производител, който се явява и доставчик на големите търговски 
вериги. Категорично заяви, че внесените промени няма да доведат до вдигане на 
цените, каквото всъщност е твърдението на веригите.

Повече информация на линк: 

http://play.novatv.bg/programi/zdravei-bulgariya/400989?autostart=true

http://play.novatv.bg/programi/zdravei-bulgariya/400989?autostart=true

