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Български производители на храни и напитки намират 
добър пазар извън страната 

Продукти на местни фирми стигат не само до другите членки на ЕС, 
но и до арабски и африкански страни, Китай и Америка

Български производители на храни и напитки намират добър пазар 

извън страната, споделиха пред Investor.bg фирми, взели участие в 

Международната изложба за храни и напитки SIAL China 2014 в 

Шанхай.

Така например производителят на нискоалкохолни напитки „Нордикс“ ООД от пловдивското село 

Труд отчита по-голям дял на продажбите си извън страната. „70% е износът и 30% са продажбите в 

България“, заявиха от фирмата.

…………………………………

Другите български участници в изложението в Шанхай бяха „Алпи комерс“ ООД - Асеновград, 

„Бургозоне“ ЕООД – София, „Винпром Ямбол“ ЕАД, - с. Стряма, „Джем и Джем“ ООД - Пловдив, 

„Диавена“ ООД - Шумен, „Компас“ ООД - София, „Корона М“ ЕООД - с. Хрищени, „Лодис 

Инвест“ ЕООД - София, „Мелбон“ АД - София, „Натюрбейс“ АД - с. Хрищени, „Си комерсиал 7“ 

ЕООД - Самоков, „Цима 99“ ООД - с. Стряма.

Българските производители участват в изложението за първи път. Участието им е подпомогнато от 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Вече е започнала организацията на националния ни щанд в следващото издание на SIAL, което ще 

се проведе в Париж в периода 19 – 23 октомври. Заявки за участие се приемат до 30 май, посочват 

от агенцията.
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АКТУАЛНО

Становище на Съюз Произведено в България по 
предложенията за изменение на Закона за ДДС и Закона за 
счетоводството

Съюзът изцяло подкрепя вдигането на прага за задължителна регистрация от 50хил на 100хил 
лв. Това изменение дори доста  закъсня във времето. Много от малките семейни фирми 
наистина се стараят всячески да избегнат  задължителното регистриране по ЗДДС, защото тези 
20% ДДС върху техните стоки/услуги имат значително влияние за цялостни оборот и 
финансово състояние. Регистрацията по ЗДДС освен чисто финансовото изражение на тези 
20% върху стойността, както правилно е отбелязано, има и бюрократично усложняване, което 
се изразява в ежемесечно отчитане пред НАП, спазване на многобройните и немаловажни 
изсиквания на ЗДДС. Като цяло се натоварва в няколко аспекта субекта. За малкия бизнес това 
означава много повече усложнения и тежести, отколкото ползи. Със сигурност ще намалее 
практиката един собственик да има няколко дружества с една и съща дейност за да разделя 
оборотите и да не се премине прага за регистрация
- Измененията относно Годишния финансов одит на непубличните акционерни дружества по 
чл.38 ЗСч трябва да се облекчи, както е предложено или да се сложат прагове на обороти и 
активи, над които прагове да е задължителен одита;
- повдигане на праговете за едноличните търговци по чл.32 ЗСч – по-голямата част от 
едноличните търговци са в обхвата на „микропредприятия“. Повишението на цитираните 
прагове би улеснило отчетността на значителен брой еднолични търговци, което от своя страна 
наистина ще спести разходи, които веднага да се усвоят от дейността на микропредприятието.

Становището на Съюза е, че тежестта на отчетността върху микро и малкия бизнес има 
осезаемо влияние върху самото предприятие. Самата структура на управление в малкия 
бизнес и в големия е различна. Докато големите предприятия имат финансов и човешки ресурс, 
с който да се справят с изискванията за отчетност (и те го правят ежедневно в дейността си), то 
бюрократичните и документални задължения на малките и микро предприятия отнемат 
значителен за техния потенциал ресурс. В самата обосновка има доказана история – след 
увеличение на праговете за ЕТ и облекчение на отчетността се наблюдава увеличение на 
обората два пъти за последните 10 години. Това правило ще се докаже не само за ЕТ, но и за 
другите форми на дружествата от малкия и микро бизнес. С опростяването на отчетността, все 
повече ресурси ще остават за вътрешно развитие на тези предприятия – увеличение на 
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http://www.spb.bg/bg/article/188/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B4%D1%81-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.html


заплати, развитие на обекти, „изсветляване“ на обороти от сивия сектор. Така ще се увеличат 
приходите в бюджета от осигурителни вноски и годишни данъци по ЗКПО.

Съюзът подкрепя всяка стъпка в посока на опростяване и облекчаване на 
документалното отчитане на микро и малките дружества.

СРЕЩИ

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ 
И РАЗВИТИЕ В СЪЮЗ ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Генералният секретар на ЧБТР Орсалия Каланцополус и Валери Аксьонов, директор 
"Външни  връзки  и  комуникации"  посетиха  централата  на  Съюз  "Произведено  в 
България"  и  се  срещнаха  с  Пламен  Грозданов,  изпълнителен  директор.  Гостите 
информираха  за  предстоящeто  провеждане на  Съвета  на  гуверньорите  на ЧБТР в 
София и честването на 15 годишният юбилей на банката. По време на събитието, на 
20-ти  юни,  в  хотел Хилтън в  София ще се проведе и бизнес форум с  участие  на 
представители на правителството, на банката и на бизнеса. Всички, които желаят да 
се регистрират за участие в бизнес форума могат да го направят онлайн на адрес 
www.bstdb.org  или  да  зададат  въпроси  или  да  поискат  срещи със  специалисти  от 
банката на ел.поща: erc@bstdb.org.
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