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БЮЛЕТИН на Съюз на преработвателите 

на плодове и зеленчуци 

Брой 8/м.октомври 2016г. 

 
Скъпи читатели,  

 Колкото и да обичаме лятото, няма как да му се 

наслаждаваме вечно, а и есента има с какво да ни зарадва. 

На 22 септември в 17.21ч. настъпи есенното равноденствие 

и започна астрономическата есен. С този ден започва дълъг цикъл 

от традиционни български празници, които със сигурност ще 

донесат радост за всеки български дом през студените и мрачни 

дни. 

Сега е и времето да се наслаждаваме на красивите есенни 

багри и на плодовете от усилената работа на отминаващия 

преработвателен сезон! 

 

Екип СППЗ 

 

Акценти в броя: 

 Годишна среща 

СППЗ 

 

 Изложението 

Интерфуд & Дринк 

 

 Изложението 

„Златна есен“   

 

 Минимални 

осигурителни 

прагове 

 

 България и ОАЕ 

 

 Инсектицидни 

лампи 



Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 8   Стр.2 

 

Новини от СППЗ  

Годишна традиционна 

среща СППЗ 

   

Редовната среща на членовете на Съюза в края 

на преработвателния сезон се планува да се проведе 

на 01 и 02-ри декември 2016 г. /четвъртък и петък/ в 

гр. Велико Търново. Програма на събитието ще 

изпратим допълнително.   

Моля, запазете датите в календара си.  

 

Наръчникът е 

предназначен за всички 

производители и търговци на 

храни, заведения за 

общестевено хранене, 

ученически столове, детски 

градини, болници, технолози, 

диетолози и други.  

За поръчка и повече 

информация: 

 

office@org-bg.net  

 

mailto:office@org-bg.net
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Новини от СППЗ  
 
 

 

  

 Може да откриете щанда на Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци в 

 Зала 3; щанд В3.

 В периода 09-12.11.2016 г. ще се проведе 

ежегодната международна специализирана 

изложба Интерфуд & Дринк в Интер Експо 

Център, гр. София. Това е водещият 

професионален форум на хранителната 

индустрия в България и едно от авторитетните 

събития за бранша в Югоизточна Европа.  

В дните на изложбата български и 

чуждестранни производители, представители, 

дистрибутори и търговци представят 

разнообразие от храни, напитки, суровини, 

хранителни добавки, опаковки и други. 

Очакваме ви! 

Заповядайте на изложението Интерфуд & Дринк! 
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Новини от СППЗ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България със собствен щанд на 

изложението „Златна есен“  

 България участва за трети път със собствен щанд на най-голямата международна 

агропромишлена изложба "Златна есен 2016", която се проведе в периода от 5 до 8 

октомври 2016 година в град Москва, Русия 

 Двадесет и девет български производители представиха своята продукция от 

консервирани храни, тестени изделия, вино, сокове, млечни и месни продукти. 

 Министърът на земеделието и храните Десислава Танева и водената от нея 

делегация посетиха българския щанд, разположен в основната палата на руските 

региони, където се проведе и официалното откриване от министър - председателя на 

Русия – Димитрий Медведев.  

България и Обединени Арабски Емирства 

 България и Обединените арабски емирства ще работят за облекчаване на 

изискванията към бизнеса в областта на земеделието. Това стана ясно по време на 

среща на министърът на земеделието и храните Десислава Танева и Н.Пр. инж. Султан 

Бин Саед Ал Мансури, министър на икономиката на Обединените арабски емирства. 

Двете страни изразиха готовност за задълбочаване на взаимоотношенията в сферата на 

земеделието и храните, като се използва потенциала, който имат държавитe. Десислава 

Танева посочи, че в началото на следващия месец страната ни ще се представи на 

изложение в ОАЕ с щандове по три промоционални програми, финансирани с 

европейски средства. На тях ще бъдат изложени преработени плодове, зеленчуци, 

мляко и млечни продукти. 

Източник: МЗХ 
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Новини от България  

Преработваме предимно череши, ябълки, 

домати и пипер 

 Предприятията у нас през 

миналата година са преработили 

84.7 хил. тона пресни плодове и 98.5 

хил. тона пресни зеленчуци. С най-

голям дял от преработените плодове 

са черешите, ябълките и прасковите, 

а от зеленчуците – доматите, 

пиперът и патладжанът, показва 

анализът на отдел „Агростатистика“ 

на земеделското министерство. 

Анкетирани са 191 предприятия за 

дейността им през миналата година. 

 При преработените плодове с 

най-голям дял са доставените от 

български производители – 66.4%, 

следват доставките от ЕС – 15.8%, и 

внос от трети страни – 11.9%. 

Предприятията стопанисват 332 

хектара площи, от които са доставени 

3.2% от преработените плодове. 

Делът на плодовете, преработените 

на ишлеме, е 2.7%. 100 наши 

предприятия преработват плодове, а 

тези за преработка на зеленчуци са 

134. При зеленчуците с най- голям 

дял са доставените от български 

производители – 84%, следват 

доставките от ЕС – 7.8%, и внос от 

трети страни – 1.5%. От площите, 

стопанисвани от предприятията (834 

хектара) са доставени 6.0% от 

преработените зеленчуци, а на 

ишлеме са преработени 0.7%. 

 През 2015 година готовата 

продукция от плодове е 69.9 хил. 

тона, вкл. смес от плодове и 

зеленчуци. Делът на консервите (вкл. 

конфитюри и компоти) е 33.1%, 

замразените плодове са 18%, а 

плодовите концентрати и сокове 

представляват 17.3%. Тези три 

основни продукта съставят 68.4% от 

произведената продукция от 

плодове. 

 Готовата продукция от зеленчуци 

през миналата година е 86.7 хил. 

тона. Делът на консервите (вкл. от 

гъби и от картофи) е 60.1%, 

замразените зеленчуци са 16.9%, а 

концентратите и соковете 

представляват 9.9%. 

 Делът на готовата продукция от 

преработени плодове, реализирана в 

страната е 28.1%, за ЕС са били 

предназначени 25.3%, а износът за 

трети страни е 11.6% от общата 

продукция.Реализираната в България 

готова продукция от преработени 

зеленчуци е 47%, за ЕС са 20.3%, а 

износът в трети страни е 7.5%  

 

Източник:  www.agronovinite.com    

http://www.agronovinite.com/
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Новини от България  

Приключи кампанията „Подкрепяме българското“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На 8 октомври в София приключи тазгодишното издание на кампанията 

"Подкрепяме българското!". Повече от 50 дребни и средни местни производители на 

традиционни храни и продукти представиха продукцията си пред Националния дворец 

на културата, а хиляди столичани посетиха фермерския пазар, за да прекарат съботния 

ден сред изобилието на специално издигнатите щандове. Събитието бе част от 

инициативата на Министерството на земеделието и храните, посветена на 

насърчаването на родните фермери и осигуряването на пазари за тяхната продукция. От 

началото на септември т.г. в 28 български града бяха организирани фермерски 

изложения, които дадоха възможност на местните производители да достигнат до 

широк кръг потребители, да промотират производството си и да демонстрират своето 

предприемачество.  

От следващата година всяка община, която е областен център, ще получи 

държавна помощ за организиране на регулярни фермерски пазари. Това обяви 

министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Тя допълни, че Министерство 

на земеделието и храните ще приложи този инструмент, както за подкрепа на всяка 

община,така и на сдруженията на производителите в различите райони в страната. По 

думите й, ролята на сдруженията ще бъде да организират представянето на местните 

производители. 

Източник: www.regal.bg и МЗХ 

http://www.regal.bg/
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Икономика  

Липса на споразумение за МОП 

 Синдикатите и работодателите 

трябваше да се разберат за 

минималните осигурителни прагове до 

средата на септември. До преговори 

обаче така и не се стигна, тъй като 

според четири от петте национално 

представени работодателски 

организации праговете и минималната 

заплата не се определят според 

пазарните механизми и на практика 

чрез тях се оказва натиск върху 

работодателите. Така социалното 

министерство се принуди да удължи 

преговорите до 15 октомври. 

Междувременно социалният 

министър Зорница Русинова посочи, че 

ако работодатели и синдикати не се 

разберат, могат да се запазят 

осигурителните прагове от миналата 

година. Работодателите настояват 

минималната заплата да се определя 

спрямо Конвенция 131 на 

Международната организация на 

труда. При нея се гледат две групи 

фактори - социални (потребностите на 

работниците и техните семейства, като 

се вземе предвид общото равнище на 

заплата в страната, стойността на 

живот, равнището на социално 

осигуряване, потребителските цени и 

т.н.) и икономически 

(производителност на труда, постигане 

на по-високо равнище на заетост, 

икономическо развитие). 

 Повече информация може да 

откриете тук. 

 

Източник: www.capital.bg     
 

Над 17 000 души работят на щат в аграрното 

министерство 

Над 17 000 души са заети на щат в Министерството на земеделието и храните. 

МЗХ е най- голямото министерство като бюджет, брой заети, брой административни 

и други звена на подчинение на министъра към икономическия блок на 

Министерски съвет, се казва в Годишния доклад на БАН „Икономическо развитие и 

политики в България: Оценки и очаквания“ с тема на фокус „Аграрният сектор като 

фактор за икономическото развитие на България“. Автор е доц. Огнян Буюклиев. 

По отношение на бюджетните разходи, МЗХ е с трети по размер бюджет и 

заема около 25% от средствата, предназначени за финансиране на министерствата. 

 

Източник: www.agronovinite.com  

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/10/03/2837323_knsb_predlaga_minimalni_zaplati_po_kategorii_personal/
http://www.capital.bg/
http://www.agronovinite.com/
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Икономика  

  

МС одобри СЕТА  

 Министерският съвет прие 

решение за одобряване и подписване 

на Всеобхватното икономическо и 

търговско споразумение между Канада, 

от една страна, и Европейския съюз и 

неговите държави-членки, от друга. 

Всеобхватното икономическо и 

търговско споразумение има за цел 

либерализирането и насърчаването на 

търговията със стоки и услуги, 

подобряване защитата на 

интелектуалната собственост и 

защитата на инвестициите. Включени са 

и разпоредби относно устойчивото 

развитие и енергийните ресурси. 

Източник: www.economynews.bg  

Парламентът премахна 

ДДС върху дарени храни 

 Парламентът премахна ДДС върху 

дарени храни и хранителни стоки. Това 

стана с приети на второ четене промени 

в Закона за данък върху добавената 

стойност, които следва да влязат в сила 

от 1 януари 2017 година. С приетите 

промени се въвеждат и допълнения в 

Закона за храните, с които се 

регламентират хранителното банкиране 

и разрешенията за оператор на 

хранителна банка. 

Повече информация  тук.

Източник:   www.regal.bg

 

 

Канада е петият 

производител на ГМО 

 Канада е петият най-голям 

производител на ГМО-храни в света. В 

тази реалност на „свободна търговия“ 

това ще доведе до навлизането на ГМО 

продукти и суровини без знанието и 

желанието на европейците.  В Канада 

няма задължително отбелязване на ГМО 

продуктите. Това означава, че ако 
подпишем Всеобхватното икономическо 

и търговско споразумение с канадците, 

тези продукти ще навлязат в ЕС и така ще 

се окажат на нашата трапеза без дори да 

знаем за това. 

 

Източник:   www.economynews.bg
 

Евродепутати призоваваха 

за ограничаване на 

трансмазнините в храните 

 Европейският съюз следва да 

постави задължителни ограничения за 

промишлено произведените транс-

мастни киселини (ТМК).  Европейската 

комисия трябва да предложи законово 

ограничение на ЕС за промишленото 

съдържание на транс-мастни киселини в 

храните възможно най-скоро, по 

възможност в рамките на две години. 

Повече информация   тук.

 

Източник:  www.regal.bg

http://www.economynews.bg/
http://www.regal.bg/novini/regulacii/2016/10/27/2851674_parlamentut_premahna_dds_vurhu_dareni_hrani/
http://www.regal.bg/
http://www.economynews.bg/
http://www.regal.bg/novini/regulacii/2016/10/27/2851403_evrodeputati_prizovavaha_za_ogranichavane_na/
http://www.regal.bg/
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Партньори  

Контрол върху летящите насекоми с 

инсектицидни лампи  

 Иво Грънчаров, Гарант Пест Контрол  
 

UV-A капаните за насекоми са създадени въз основа на концепцията за 
привличане на летящите насекоми с ултравиолетовата светлина. Тази светлина 
възпроизвежда ефекта от определени видове растения, които са основна храна за 
насекомите. Попаднали веднъж в капана, насекомите се унищожават чрез високо 
напрежение или се залепват върху плоскости с незасъхващо лепило. 

 
 

Особености на ултравиолетовата 
светлина  
 UV - светлината е част от 
електромагнитния спектър и е 
невидима за човешкото око. Нейната 
дължина на вълната е между тази на 
рентгеновите лъчи и  синята видима 
светлина в диапазона между 10 и 400 
нанометра.   

 UV спектърът е разделен на три 
диапазона, определени като A, B или C. 
Само UV-A спектъра се използва за 
привличане на летящи насекоми, 
другите влизат в действие при 
добиване на слънчев тен и при 
стерилизация. 

  UV-A лъчите се възпроизвеждат 
чрез използване на технологиите на 
флуоресценция на светлина с 
електронни лампи, които имат 
специално фосфорно покритие от 
вътрешната страна на стъклото, за да се 
осигури нужната ултра- виолетова 
светлина. Този фосфор обаче губи своите 
свойства си с времето и става 
неефективен след 12 месеца. 

 
 
Особености на UV-луминисцентни лампи 
 Лампите се предлагат в 
разнообразни размери и конфигурации.  
Всички лампи се нуждаят от стартер и 
дросел, за да се запалят. Има и компактни 
26w лампи, снабдени с интегриран в 
самата лампа стартер. 
 
 

 

ВИД ДЪЛЖИНА 
НА ВЪЛНАТА  

ИЗПОЛЗВАНЕ 

UV-A 315-400 nm Капани за  
вредители насекоми  

UV-B 280-315 nm Добиване на слънчев  
тен 

UV-C 100-280 nm Стерилизация 
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Партньори  

Инсектицидни лампи на пазара в 
България 

 
 Традиционният метод за контрол 

на насекомите е унищожаване чрез 

електрически ток. Това се постига чрез 

използване на трансформатор на 

променлив ток, за да се повиши 

напрежението  от 220V до 4 200 V. Това 

напрежение се прилага чрез две 

решетки, поставени пред UV- лампите. 

За да се предотврати образуването на 

електрическа дъга, се използват 

специални изолатори, направени от 

керамика. Въпреки че като цяло токът, 

който тече по решетката, не е вреден, 

лампите са снабдени с безопасни 

вътрешни връзки, за да се намали 

риска от токов удар. Предимството на 

високо- волтовите лампи е, че работят с 

минимално време за поддръжка и 

минимум разходи за консумативи.  

Инсектицидни лампи с незасъхващо 

лепило 

 В своята най-проста форма, 

залепващата плоскост е парче картон 

от 40gsm, покрито с незасъхващо 

лепило и позиционирано зад UV 

лампите. В индустрията се използват 

два типа лепило, известни като горещо 

и студено лепило (според метода на 

нанасяне).  В общи линии, по-лесно се 

борави с горещото лепило, то изисква 

по-фино се нанася и е далеч по-малко 

вискозно. Въпреки всичко, те са 

еднакво ефективни при залавянето на 

насекомите.   

 Залепващите плоскости често са 

разграфени с решетки, за да дадат 

възможност на персонала по 

обслужването им,  да идентифицират и 

преброят насекомите. Върху картона 

има многообразни цветове, за да се 

подобри степента на улавяне. 

Използват се също шаблони, вкл. 

картини, за да се предизвикат 

инстинктите на насекомите, като 

търсене на силен контраст за кацане и 

др. Като общо правило, счита се, че 

контрастите са най-подходящи за 

подобряване на привличането.  

 В продуктовата гама на 

Brandenburg е продуктът, известен като 

FICS. Този продукт е напълно 

автоматизиран и при него се използва 

електрически контролиран филм с 

полиестерно лепило. 

ДЪЛЖИНА 
 

ВАТОВЕ 

18 инча /450мм/ 4 х 15 W  

Компактна 10 W 
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Партньори  

Важен факт! 

 Луминисцентната тръба има 

ефективност около една година. Тя 

продължава на излъчва синя светлина 

още дълго време след този период, но 

човешкото око не установява някаква 

видима промяна. Все пак, лампата не 

привлича вече насекоми. Като резултат от 

това, луминисцентната тръба трябва да се 

сменят поне веднъж годишно . 

 

Важен факт! 

 UV-лъчите не се разпространяват 

много далече от първоизточника им. 

Могат да се регистрират в рамките на 1 до 

2 метра от капана за насекоми. 

 

Важен факт!  

 Процесът на унищожаване чрез 

електрически ток може да причини  

 

разчленяване на насекомите и може да 

разпраши остатъците от тях в околната 

среда, респективно в храната, по 

опаковките на храни, щандовете за храни, 

складовете и други.  

 

Очаквайте продължение на темата в 

следващия брой.. 


