БЮЛЕТИН на Съюз на преработвателите
на плодове и зеленчуци
Брой 5/2016г.
Скъпи читатели,
Преработвателният сезон е вече в разгара си. И този месец
сме ви подготвили, надяваме се, приятно четиво, с което да ви
помогнем по време на кампанията.
В настоящия брой на Бюлетина продължаваме да следим
предложенията за промени в българското законодателство по
отношение на производството на храни и в частност - преработка
на плодове и зеленчуци.
Страниците ни за земеделие пък ще ви запознаят с новите
моменти в схемите за обвързана подкрепа, а също така и с
информация в цифри за реколтата към този момент.
На последните страници, но не и по значение, ще имате
възможност да разберете кои са българските продукти
предложени за регистрация по европейски схеми за защита на
качеството.
Успешна кампания за всички!
Екипът на СППЗ
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
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Закон за хранителната верига
Правителството прие проект на закон
за хранителната верига. Това е нов за
страната закон, който създава обща рамка,
регулираща
всички
етапи
на
производството,
преработката
и
разпространението на храни, фуражи,
растителен и животински репродуктивен
материал. Сега отделни елементи от
хранителната верига са предмет на
регулация в няколко отделни закона: за
храните, за фуражите, за защита на
животните,
за за
ветеринарномедицинската
на животните,
ветеринарномедицинската дейност, за защита на растенията, за
дейност,
защита на растенията
генетичнозамодифицираните
организми, за животновъдството, за опазване на околната
среда, за здравето, за пчеларството. Повече информация може да откриете тук

ДДС за дарените храни отпада
ДДС за дарените храни ще отпадне. Това стана ясно след среща между финансовия
министър Владислав Горанов, омбудсмана Мая Манолова, представители на хранителния
бранш и на Министерството на земеделието и храните.
Министерството на финансите е склонно да подкрепи промени в законодателната
уредба, с които ще отпадне ДДС върху храни, които се даряват, заяви Горанов. И обясни, че
единственото условие да бъде премахнат косвеният данък е да се гарантира, че няма да се
осъществяват измами и да се укрива ДДС.
Предложенията на бизнеса са даренията да засегнат между 0,5 и 1% от годишния
оборот на даден производител. Бизнесът трябва до края на месеца да предложи конкретни
изменения на Закона за храните, които трябва да се направят, за да отпадне ДДС-то.
Източник: www.pariteni.bg
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Нов механизъм за отчитане на еднодневния труд
Подготвя се нов механизъм за отчитане на
еднодневния труд, полаган от земеделските стопани,
съобщи министърът на труда и социалната политика
Зорница Русинова след заседанието на Националният
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в
Министерския съвет, предаде БТА.
Новият модел, който все още подлежи на
дискусия, е взаимстван от опита на други европейски
страни. Хората ще имат трудови книжки, в които ще се
лепят марки или стикери за положения през деня
труд. Този модел предполага и полагане на по-малко
или повече от осем часа труд, каквато е спецификата
на стопанската дейност на полето.

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

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

Източник: www.regal.bg
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Как да изчислим данък "Уикенд" ?
Финансовият министър Владислав
Горанов е на път да прокара данък
"уикенд"2 през парламента, на първо четене
проектът бе подкрепен от 91 депутати, 5 против и 36 въздържали се.
С приетите промени се въвежда
плоска ставка от 10% за фирмените активи,
които се ползват и за лични нужди.
Вариантите за нейното изчисляване са
два. Единият е да се плащат 10% от част от
стойността на фирмения актив, който се
ползва и за лични нужди. Например, ако
даден служител има телефон на стойност
1000 лева и фирмата декларира, че в 50% от
времето този телефон се ползва за лични
нужди, работодателят ще дължи на
държавата веднъж годишно данък от 10 на

сто върху половината от стойността на
телефона, тоест върху 500 лева. Така данъкът
ще е 50 лева.
Другият вариант е да се плаща
налог от 10% от разходите, направени за
лични нужди. Ако използваме отново
примера с телефона за 1000 лева и
служителят провежда лични разговори
от него за 20 лева на месец, веднъж
годишно фирмата ще дължи данък от 10
на сто върху сметките за личните му
разговори. Така например, умножаваме
20 лева по 12 месеца, което прави 240
лева на година и данъкът е 10% върху
тази сума, тоест 24 лева. Налогът ще е
изцяло за сметка на работодателя.
Източник: www.economynews.bg

Подмярка 4.1. Инвестиции в
земеделски стопанства
Министърът на земеделието и храните Десислава
Танева коментира, че приемът по 4.1 Инвестиции в
земеделски стопанства, е възможно да бъде отворен
наесен. В тази връзка ви предоставяме следната полезна
информация:
Бенефициенти:
- Физически и юридически лица
Критерии за допустимост:
1. Регистрация като земеделски производители по ЗПЗП;
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
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2. СПО (стандартен производствен обем)
на стопанството ≥ 8000 евро;
3. Юридически лица доказват приход от
земеделска дейност и/или участие и
подпомагане по СЕПП, освен ако
кандидатите
изпълняват
или
са
изпълнили проекти в селски райони,
създадени
до
1
година
преди
кандидатстването, за проекти в селски
район с инвестиции изцяло в секторите:
„животновъдство”,
„плодове
и
зеленчуци”,
„етерично-маслени
и
медицински култури”.
Допустими разходи:
- строителство или обновяване на
сгради и друга недвижима собственост;
- закупуване и/или инсталиране на нови
машини, съоръжения и оборудване, вкл.
за опазване компонентите на околната
среда, за получаване на топлинна
/електроенергия
за
земеделските
дейности на стопанството, за съхранение и
подготовка за продажба на земеделска
продукция;
- създаване и/или презасаждане на
трайни насаждения, вкл. десертни лозя,
медоносни
дървесни
видове,
бързорастящи видове за биоенергия;
- разходи за достигане съответствие с
нововъведените стандарти на ЕС;
- закупуване на: съоръжения, прикачен
инвентар за пчеларство и съответно
оборудване
необходимо
за
производството на мед и други пчелни
продукти, както и за развъждането на
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

пчели-майки;
- закупуване на земя, необходима за
изпълнение на проекта и/или за
създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения;
- закупуване на сгради, помещения и
друга
недвижима
собственост
за
изпълнение на проекта на територията на
селски район (до 10% от стойността на
проекта);
- закупуване
на
специализирани
земеделски транспортни средства
- закупуване на софтуер, ноу-хау,
придобиване на патенти права и лицензи,
за регистрация на търговски марки;
- разходи, свързани с проекта, в т.ч.
разходи за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и
консултанти, консултации за екологична и
икономическа устойчивост на проекти,
проучвания за техническа осъществимост
на проекта;
НОВО!!! Инвестиции в напоителни
съоръжения и оборудване.
ВАЖНО!!! Дълготрайните активи –
машини, съоръжения и оборудване могат
да бъдат придобити и чрез финансов
лизинг.
Информация относно недопустимите
разходи, размера на помощите и
приоритетните проекти – очаквайте в
следващия брой на Бюлетин на СППЗ.
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Евросубсидии за работодателите със сезонна
заетост
Компании и работещи ще могат да
кандидатстват за нови 125 млн. лв.
евросубсидии по програма "Развитие на
човешките ресурси" до края на годината.
Това показва справка на Министерството
на труда и социалната политика (МТСП).
Средствата ще са по две нови процедури
и по две вече познати. За първи път
финансиране ще се дава за обучение на
предприемачи и за компании със
сезонна дейност. И двете трябва да
започнат през четвъртото тримесечие на
тази година, а планираният ресурс е
общо 35 млн. лв. При по-голямата част от
процедурите е предвидено 100%
грантово финансиране.
Една от новостите в този програмен
период е възможността работодателите,
чиято дейност има сезонен характер, да
получават от държавата пари за
осигуровки на служителите. По време на
неактивния сезон освен за осигуровки
работодателят ще може да получи до
2500 лв. за обучение на работници.
Осигуряването ще е на непълен работен
ден, парите за обучението и времето на
осигуряването са за целия период на
проекта. От МТСП обясниха, че няма
определена продължителност на един
проект и реално може да продължи до
2018 г., когато приключва схемата. В
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

обученията могат да участват не само
вече
наетите
работници,
но
и
безработни, за които работодателят е
заявил, че ще ги наеме. Общият бюджет
на схемата "Гъвкави възможности за
заетост и обучения в предприятия с
променлив интензитет на дейността" е 30
млн. лв., а от парите ще могат да се
възползват не само фирмите от
туристическия
бранш,
но
и
производителите, чиято дейност също
има сезонна натовареност. Според МТСП
работодателите ще имат възможност
сами да определят в кои периоди
човешките ресурси в предприятията да
работят и в кои ще се обучават.
Повече информация може да
откриете тук
Източник: www.capital.bg
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Промените в схемите за обвързана подкрепа в сектора
на плодовете и зеленчуците

На 26 юли 2016г. в МЗХ бяха представени предложенията за изменение на Схемите
за обвързана подкрепа в секторите „Плодове и зеленчуци” и „Животновъдство”,
приложими в периода 2017 – 2020г. Обяснен бе мeханизмът и основанията, наложили
промените.
Предоставяме ви предложението на МЗХ на част от схемите в сектор
„Растениевъдство-полско производство” и сектор „Плодове” за обвързана подкрепа за
периода 2017-2020 г.
Икономическите резултати от прилагането на Схемата за 2015г., критериите за
промените и предложенията за останалите схеми за обвързано плащане можете да
намерите на сайта на Министерство на земеделието

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
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От схемата отпадат тиквите, зеленият фасул и зеленият грах поради много високия
дял на подпомагането в разходите за производство и значителното увеличение на
площите. Тези култури вече не отговарят на критериите на ЕС за обвързана подкрепа.
- Дините, пъпешите и главестото зеле се обособяват в отделна схема с по-ниско
ниво на подкрепа, поради относително високия дял на подпомагането в
разходите за производство и значителното увеличение на площите.
- Така се запазва ставката на ниво близко до 2015 г..
- Въвежда се преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от
общата ставка. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата.
- Въвеждат се минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични
карти. Минималните добиви се доказват само с официални счетоводни документи фактури и за ФЛ – касови бележки.
Промяна на схемата за плодове

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
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-

-

От схемата отпадат орехите поради значителното увеличение на Актуално
площите и
много високия дял на подпомагането в разходите за производство.
Сливите и десертното грозде се обособяват в отделна схема, с по-ниско ниво на
подкрепа поради значителното увеличение на площите и относително високия дял на
подпомагането в разходите за производство.
Така се освобождава финансов ресурс, което позволява запазване на ставката на
ниво, близко до 2015 г.
Въвежда се преразпределително плащане за площите до 30 ха. в размер на 50% от
общата ставка. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата.
Въвеждат се минимални добиви, които са 50% от средните добиви по технологични
карти. Минималните добиви се доказват само с официални счетоводни документи фактури и за ФЛ – касови бележки.
Публикуваното е част от презентацията на МЗХ от 26.07.2016г.
От СППЗ считаме, че при анализа на площите, себестойността и
добивите на отпадналите културите са допуснати сериозни грешки, които
изкривяват разбирането и погледа върху тях. Надяваме се МЗХ да преразгледа
позицията си и да не допусне нанасянето на необратими щети на българските
земеделски произовдители и преработвателни предприятия, за които тези
култури са основна суровина.

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
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Актуални новини за зеленчукопрозиводството
Европейският парламент препоръча
на ЕК да обърне повече внимание на
търговията със зеленчуци и плодове и да
предприеме действия за намаляване на
“нечестни
търговски
практики”,
прилагани от търговските вериги.
Търговските вериги прилагат различни
действия, които са считани за некоректни
към доставчиците възползвайки се от
тяхната пазарна сила.
•

• По данни на Евростат през 2015 год. в
ЕС общо са произведени 17,7 млн.т или
35 кг на човек от населението. След
доматите се нареждат морковите с 10
кг. на човек. България заема около 1,2%
от площите със зеленчуци, а в
производството
на основните
зеленчуци отглеждани в ЕС – домати,
моркови, краставици и тиквички, едва
около 0,7%. Испания е водещата сила в
производството, а Италия в площите.
• Турция изчислява на 300 млн. долара
загубите
от
руското
ембарго
и
стагнацията на пазара на зеленчуци в ЕС.
В последния месец се наблюдава
подобряване на взаимоотношенията
между двете страни, като се очаква от
август 2016 год. да се вдигне забраната
за внос на турски зеленчуци към Русия.

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Изкупни цени, лв./тон
04.2016
Домати

950

Краставици

1120

05.2016

06.2016 * 07.2016*

08.2016*

815

790

650

580

940

790

700

700

750

680

610

Пипер

Цени на едро лв./кг.
04.2016

05.2016

06.2016

07.2016*

Домати - оранжерийни

2,4

2,01

1,59

1,22

Домати - внос

1,8

1,36

1,22

1,03

1,63

1,62

1,12

1,00

1,23

1,18

1,05

Краставици – оранжерийни

Краставици - внос

*прогнозни данни

• В резултат на нормализиране на
взаимоотношенията между Русия и
Турция, цените на зеленчуците в Турция
за юли бележат двоен ръст. Доматите са
се покачали до 0,6 евро/кг. По данни на
fruit-inform.com слабата руска рубла
оскъпява цените, поради което се
предлага ДДС в Русия да падне за
плодове и зеленчуци от 18% на 10%.
Източник: Център за икономически
анализи на селското стопанство (CAPA)
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+118% повече праскови
тази година

Актуално

118% повече праскови или 1
904 тона сме прибрали до 7-и юли
тази година спрямо същия период
на миналата година, сочат данни от
оперативния
анализ
на
земеделското
министерство.
Кайсиите са с 55% повече като
достигат 9 607 тона, значително
повече са и произведените малини –
47%, както и маслодайната роза 45%. Ръст от 36% е отчетен и при
ябълките, а при вишните – 17,5%.
По-голямото производство се дължи
предимно на повече реколтирани
площи към момента и по-голям
добив от декар.
По-малко тази година са
прибраните череши – 22,4%, сливите
– 13% и ягодите – 5,6%. Няма
изменение единствено при крушите.
Данните към момента сочат,
че през първите четири месеца на
тази година вносът на пресни
зеленчуци се увеличава с 13,9%
спрямо същия период на 2015 г. и
възлиза на 99,8 хил. тона. Внесените
пресни плодове са с 4,9% – 83,5 хил.
тона.
Най-голямо е нарастването на
обемите на домати, краставици,
моркови, пиперки и зеле от други
страни – с между 13% и 51%. С 22%
са по-малко внесените картофи – с
22%, праз и други лукови зеленчуци
– с 30%.
Източник: www.economynews.bg
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България е в световния топ 3 при
износа на консервирани череши

Любопитно
Актуално
Актуално

България е в световния топ 3 на износителите
при десет вида стоки. Страната е и в глобалното трио
при три от 20-те най-едри като стойност групи
продукти, които имат външен пазар. Това показва
традиционният анализ на Българската стопанска
камара (БСК).
През 2015 г. страната е излязла на първо място по
продажби на брашна от маслодайни растения и е
запазила силните си позиции при нерафинирана мед,
патешки меса и временно консервирани череши.
Като цяло страната е подобрила представянето
си в световната класация на износителите, като се е
изкачила от 65-о на 64-то място сред над 200 държави.
Подробно може да се запознаете с анализа на
БСК тук
За поръчка и повече информация:
info@org-bg.net

9 български продукта се
предлагат за регистриране по
европейски схеми за защита на
качеството
Деветте български продукта, които ще бъдат
предложени за регистриране по европейски схеми
за качество на селскостопански храни и продукти са
куртовският розов домат и капия, реселският воден
лук, източнобалканската черна свиня, садовският
фъстък, сол от резервата Атанасовско езеро,
странджанският чай, еленският бут, куткус от
Брезница и меурче от Разлог.
Действията са
продължение на кампанията „Да защитим
българския вкус“, чиято основна цел е запазване на
продуктово разнообразие.
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