БЮЛЕТИН на Съюз на преработвателите
на плодове и зеленчуци
Брой 4/2016г.
Акценти в броя:

Скъпи читатели,
Добре дошли oтново на страниците на бюлетина на Съюз на
преработвателите на плодове и зеленчуци. Месец юни е един от
най-слънчевите и заредени с позитивно настроение месеци и
именно затова сме се постарали в този брой да откриете интересна
и полезна информация, която да ви е в помощ в предстоящия
преработвателния сезон.
С удоволствие представяме инициативата на Съюза през м.
октомври да организира народен събор на зимнината под мотото
„Вкусна зимнина“.
В секцията „Икономика“ отново сме заложили на актуални
новини и интересни теми.
Желаем ви приятни минути и слънчево настроение с юнския
брой на бюлетина!
Екипът на СППЗ
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Новини от СППЗ

Годишна среща на СППЗ
Традиционната годишна среща на
СППЗ в началото на преработвателния
сезон събра членове, партньори и
специалисти в хотелски и спортен
комплекс „БЕРКУТ“, с. Брестник на 10. и
11. юни. На събитието се обсъдиха
наболели въпроси от консервната
промишленост с експерти от Българска
стопанска камара.
По отношение на сезонната
заетост се проведе дискусия с г-н
Димитър Бранков - зам. - председател
на БСК. Обсъдиха се предложения за
олекотяване
на
процедурата
с
еднодневните трудови договори, а
също така и на ситуацията с
минималните осигурителни прагове.
Г-жа Илияна Павлова запозна
присъстващите
с
Плановете
за
управление на речните басейни за
периода 2016 – 2021г. и актуалното
текущо състояние на потреблението на
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периода 2016 – 2021г. и актуалното
текущо състояние на потреблението на
вода от промишлеността. По темата бяха
представени и икономически анализ на
водоползването, както и плануваните
мерки за постигане на целите за
опазване на околна среда.
Г-н Томчо Томов – ръководител
НЦОК, БСК изнесе презентация за
методите, по които да се изгради и
развие успешен екип в днешните
условията на динамични промени.
Традиционно
мероприятието
завърши с вечеря в приятна обстановка,
която бе организирана с любезното
съдействие на колегите от фирма „Джем
и джем“ и „Филикон-97“.
Материали по темите може да
получите, като изпратите имейл на:
info@org-bg.net
на
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„Дни на отворените врати на индустрията“
За втора поредна година Съюз на
преработвателите на плодове и зеленчуци,
съвместно
с
ръководството
на
катедра
„Консервиране и хладилна технология“ към УХТ –
Пловдив организираха „Дни на отворените врати
на индустрията“. Студентите имаха възможност
да посетят и в реална среда да видят
организацията на производствения процес и
условията на труд в 3 предприятия – членове на
СППЗ, а именно Екоплод-БГ ЕООД, Сторко ЕООД и
Пелтина ЕООД.
Пожелаваме им в бъдеще да станат
наши колеги!

Консервната промишленост на
България ‘2015
Годишният секторен анализ „Преработка и
консервиране на плодове и зеленчуци - развитие
на производството, вноса, износа и продажбите в
България за 2015г“ на СППЗ по предварителни
данни на НСИ е вече факт!
В разработката е представена информация
по отношение на основните макроикономически
показатели за страната, тенденциите в бранша,
нормативната уредба в сектора и друга полезна
информация.
За повече информация и за поръчка на
пълната версия на отрасловия анализ можете да
се обръщате към СППЗ на следните имейли:
office@org-bg.net и info@org-bg.net
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20 години Конекс-Тива АД
Екипът и членовете на Съюз на преработвателите на
плодове и зеленчуци поздравяват фирма „Конекс-Тива“ АД по
случай 20-годишнината от създаването и. За две десетилетия „КонексТива“ се доказа като водеща компания в България за преработка и
консервиране на плодове и зеленчуци, която допринася за просперитета на
обществения и икономически живот в региона и развитието на бранша!
Изключително сме радостни, че компанията е една от най-активните членове
на нашата организация!
Уважаеми колеги от Конекс Тива,
приемете нашите най-сърдечни пожелания за здраве, успехи, постоянство и енергия
за нови постижения!

Произвеждаме повече консерви
Предварителните данни от краткосрочната бизнес статистика за 2015 г. показват
нарастване на производството в консервната промишленост с 9.6% и на оборота от
продажби на стоки и услуги с 9.5% спрямо 2014 г. Нараства производството на
консервирани зеленчуци и на сосове – увеличението спрямо 2013 г. съответно е с 6.5% и с
2.5%. По отношение на продажбите окончателните данни за стойностния обем на общите
продажби на производителите през 2014 г. показват увеличение с 3% спрямо 2013 г.
Продадените количества преработени и консервирани зеленчуци се увеличават с 11.8%
спрямо 2013 г. Повече са и продадените сосове и подправки – 7.1% спрямо 2013 г.
Данните за външна търговия показват, че продължава да нараства стокообменът с
консервирани плодове и зеленчуци, като спрямо 2014 г. увеличението е с 9.5%.
консервирани плодове и зеленчуци, като
Вече може
ни откриете ис във
Facebook.на
Външнотърговското салдо за периода 2010-2015
г. е да
положително,
тенденция
спрямо 2014 г. увеличението е с 9.5%.
нарастване след 2012 г.
Станете и вие наш почитател!
Външнотърговското салдо за периода
2010-2015 г. е положително, с тенденция
на нарастване след 2012 г. Увеличение
има и при износа – изнесените
количества консервирани и преработени
плодове и зеленчуци през 2015 г. са с 12%
повече спрямо 2014 г.
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СППЗ организира събор
„ВКУСНА ЗИМНИНА“
за
ценители на българския вкус и народно
творчество и изложение-базар на производители
Както винаги сме декларирали, една от основните
задачи на СППЗ е да представя и запознава потребителите с качествата и традиционния
вкус на произвежданите от членовете на Съюза продукти.
В изпълнение на тази мисия възникна идеята за народен събор на зимнината,
съчетаващ българския вкус с българския фолклор. Наши партньори в това начинание са
Община Стара Загора и Български Арт и Фолклорен Център "Нестия".
Място на провеждане: гр.Стара Загора, Новия парк в кв. „Казански”, бул. „Цар Симеон
Велики”
Дати: 1 и 2 октомври /събота и неделя/ 2016 г.
Съборът на любителите на вкусната зимнина и народното твoрчество ще
включва: изложение на български преработватели на плодове и зеленчуци и други
производители на храни, дегустации и промоции, забавления за всички възрастови
групи – от увлекателни игри за най-малките до бабини седянки, танци и спектакли с
много изненади, състезания между ученици от професионални гимназии, конкурси за
най-добра рецепта, най-добра снимка, много веселие и подаръци за деца и възрастни,
томбола за посетителите и др.
Специално за посетителите, гостите и участниците в събора ще функционират 3
бирфеста, лунапарк и много други развлекателни места.
Ще се радваме да бъдете участници, наши гости и партньори!
Заедно можем да създадем един български празник, който да донесе много радост и
приятни емоции, както и да създаде нови възможности за бизнеса ви!!!
Очакваме Ви! Заповядайте!
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Отпадане на ДДС върху
дарените храни... Защо не?!
Национално
представените
браншови
организации съвместно с омбудсмана на Република
България и Български Червен Кръст отправиха
предложение до финансовия министър Владислав
Горанов за освобождаването на дарените храни от ДДС
от 1 януари 2017г. Според земеделския министър
кампанията е много добра крачка към това
производителите да даряват храни на нуждаещи се
хора, когато са в срок на годност и произведени по
съответната технология. С цел да се предотвратят
потенциални злоупотреби в писмото до финансовия
министър е включено предложение за лимитиране на
стойността на храните, които могат да се даряват – не
повече от 1% от годишния оборот на предприятието.
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Проект „Освободете европейския вкус“
Четирима делегати от Обединени Арабски Емирства и
единадесет от Русия бяха на посещение в консервни фабрики –
членове на СППЗ - Джем и Джем, Конекс-Тива, Диони,
Консервинвест и Фрукто Сливен.
Дейността се организира в изпълнение на
проект „Освободете европейския вкус“, като
целта е да се установят и доразвият дългосрочни
взаимоотношения с доставчици на едро в
целевите държави.
По време на посещенията гостите се
запознаха с производствения процес
и
дегустираха преработени плодове и зеленчуци
от най-високо качество, като по този начин
лично се увериха в добрия имидж на
българската консервна промишленост.

ЗАЩО
ДА НЕ
СИ
ТУК?!
(Място за
вашата реклама)

Повече
информация за
възможностите за
реклама:
info@org-bg.net
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Световен опит

Минимум 51% местни храни в румънските
хранителни вериги
Камарата на депутатите в румънския
парламент одобри закон, който задължава
хипермаркетите да продават най-малко 51%
произведени в Румъния хранителни стоки като
месо, плодове, яйца и зеленчуци, съобщиха
румънските медии, цитирани от БТА. Законът
предстои да бъде обнародван от президента.
Асошиейтед
прес
отбелязва,
че
изискването ще се прилага само за магазините за
хранителни стоки, които имат оборот от над 2
милиона евро годишно. Хипермаркетите, които нарушат закона, може да бъдат глобени
между 25 000-38 000 долара, а при неколкократно нарушаване могат да бъдат затворени.
Източник: regal.bg

ЕС се готви да удължи
санкциите срещу Русия
Очаква се такова решение да бъде
взето от лидерите на държавите членки на
ЕС по време на предстояща среща през
следващия месец в Брюксел. Основание за

тези прогнози е фактът, че не е постигнато
пълно прилагане на споразумението от
Минск (мирното споразумение, договорено
между Франция, Русия, Украйна и
Германия). Очаква се по време на тази
среща да бъдат дискутирани подновяването
на търговския обмен и докладът на
Световната
търговска
организация,
поддържащ позицията на ЕС, че ембаргото
нарушава санитарните правилата на
търговския блок. Тези констатации ще бъдат
основните аргументи на ЕС в искането към
Русия да облекчи ограниченията върху внос
на живи прасета, свинско месо и продукти
(мазнини, свинска мас и карантия).
Източник: Infosheet, МЗХ
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ЕЦБ: Стоп за еврозоната + България
Нито една от седемте държави
кандидатки за влизане в еврозоната,
сред които е и България, не отговаря на
критериите за членство. Това се посочва
в доклад на Европейската централна
банка (ЕЦБ), цитиран от финансовото
издание „Маркет уоч“. Според доклада,
макар и икономиките на България,
Чехия, Хърватия, Унгария, Полша,
Румъния и Швеция да са стабилни,
тяхното законодателство не отговаря на
стандартите на ЕЦБ.

слабости във финансовия сектор, висока
задлъжнялост на фирмите и ограничени
реформи на пазара на труда.
България не покрива и критерия за
устойчив валутен курс на лева, който в
момента е фиксиран съгласно валутния
борд. Условието за покриването му е
страната 2 години да бъде изпитвана в
така наречения валутен механизъм ERM.
Източник: www.economynews.bg

Текстът на ЕЦБ посочва, че седемте
страни
„спазват
повечето
от
количествените икономически критерии,
но нито една от тях не изпълнява всички
задължения, поставени в договора, в
това число и правните критерии за
сходство“. „Законът за БНБ не е напълно
синхронизиран
с
правилата
за
въвеждане на евро-валутата, пише в
доклада.
„Несъответствия
и
несъвършенства“
се
посочват
в
независимостта на централната банка;
нейното интегриране в системата на
централните банки от еврозоната и
разпоредбите за забрана на паричното
финансиране. Бизнес-климатът
в
България е по-лош от този в повечето
държави в еврозоната, отбелязва още
ЕК. Икономиката ни се характеризира със
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Храната – най спорната част от ТПТИ
Селското стопанство и храните представляват най-голямата и най-спорната част
от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Според Брайън
Килгален, който е част от преговарящия екип на Европейската комисия, едно от найголемите предизвикателства е частта относно фитосанитарните мерки. САЩ твърди, че
правилната тактика за управление на риска е т.нар. „приемлив риск”, при който е
прието да се продават продукти на пазара, доколкото те не представляват риск за
здравето на потребителя, докато се провеждат изследвания, за да се установи дали
продуктът е безопасен за потребителите. Действащата в ЕС система предполага да има
данни, които да доказват безопасността на продукта. Преди да излезе на пазара,
продуктът трябва да е безопасен както за хората, така и за животните и за околната
среда.
Източник: Infosheet, МЗХ

ПАЗАРИТЕ В ПАНИКА
СЛЕД РЕШЕНИЕТО НА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Паника настана на световните борси след като стана ясно, че подкрепилите
излизането на Великобритания от Европейския съюз са повече от тази, които иска тя да
остане част от Общността, предадоха световните агенции.
Британският паунд спадна до най-ниското си равнище от 31 години и отбеляза найголямото поевтиняване за един ден с 10 на сто, след обрата в гласуването и победа за
привържениците на "Брекзит". Стойността на лирата достигна 1.34789 долара, което е
минимум от 1985 година. Това повлече и еврото, което загуби 3 на сто от стойността си.
Цената на петрола поевтиня до 47.85 долара за барел, а златото, считано за сигурна
инвестиция, поскъпна с 4 процента или с 50 долара до 1307 долара за тройунция.
Великобритания е само точката на пречупване, която може да бъде последвана от
голямото спукване, освен ако не последва друго. Европа трябва да поднови концепцията
си за функциониране.
Източник: БСК
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ОЛАФ: България е сред държавите с най-малко засечени
нередности по европроекти
България е сред държавите в ЕС с най-малко засечени нередности по европроекти.
Това стана ясно от статистика, която представи директорът на ОЛАФ Джовани Кеслер по
време на заседание на Комисията по бюджетен контрол в ЕП. В рамките на представянето
на годишния доклад на агенцията бе посочено, че в България са засечени 513 нередности
при работата с европейски средства, като за сравнение в Испания този брой е 6853, в
Румъния 3606, в Чехия 2788, а в Германия е 1308.
В тази класация има 15 държави членки с по-лоши показатели от българските. В
България нередностите са засегнали едва 1.5% от направените плащания, докато в
Словакия този процент е 15, в Чехия 6, а в Румъния над два пъти повече – 3.4% при средно
за ЕС 1.9%.
Източник: Infosheet, МЗХ

Карта на професионалните
училища

За поръчка и повече информация:
info@org-bg.net

Карта на професионалните гимназии в
България, включително и тези, които
предлагат дуално обучение, може да видите
на
сайта
на
МОН
в
рубриката
„Професионално образование“.
Картата
дава
информация
за
професионалните направления, броя на
учениците, които се обучават в тях,
материалната база на училищата, участие в
проекти и др.
Тук можете да се запознаете
подробно с картата на професионалните
училища.
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