БЮЛЕТИН на Съюз на преработвателите
на плодове и зеленчуци
Брой 1/м. януари 2017 г.
Обективност или....
желание за слава?!

На 5-ти януари
2017г. медиите гръмнаха,
че индустриален химикал
с
психоактивно
въздействие е открит в
лютеница,
продавана
масово на българския
пазар.
Прочетете повече

Минималната заплата
се вдигна от 1 януари

Въпреки
неодобрението
на
бизнеса правителството
гласува увеличение на
минималната
работна
заплата от догодина.
Така от 1 януари тя става
460 лв.
Прочетете повече
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Съюз на
преработвателите на
плодове и зеленчуци с
награда от Българска
хранителна банка

Стартира първата
национална кампания за
подкрепа на каузата в
борбата с разхищаването
на годна храна и глада в
страната.
Прочетете повече
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Новини от СППЗ
Обективност или... желание за слава?!
На 05.01. т.г. в късния следобед
гръмнаха всички медии, че в българска
лютеница е открито наркотично
вещество!

Ужас! - aко беше истина, а то се
оказва "Буря в чаша вода"!
Председателят на Асоциация
Активни потребители /ААП/ обяви в
ефира на bTV, че при тестване на 12
марки лютеници и 3 домашно
производство, е намерено вещество, за
което лабораторията, в която са
тествани, не разполага с информация.
За установяването му, както обясни д-р
С.
Иванов,
ръководител
на
лабораторията, чиито услуги са
ползвали ААП, е потърсена помощ от
чужди експерти.
"Търсихме
оцветители,
а
попаднахме на неизвестно вещество.
След два-три месеца из лабораториите
на Европа се установи какво е то индустриалният химикал олеамид."
обясни той в студиото на Нова
телевизия.
Дотук добре, но в последвалата
информация, "заявката за слава" и

грижата за потребителя се пропукаха
сериозно
и
обясненията
на
представителите на Асоциацията поеха
в друга посока - че не са разбрани
правилно и че това вещество не е
вложено, а вероятно е попаднало в
продукта чрез замърсяване.
Изказванията
от
рода
на
"вещество,
имащо
упойващо
и
пристрастяващо въздействие, което
води до сънливост" изведнъж се
превърнаха в "най-вероятно се касае за
замърсяване, попаднало от машината"
или "има практика да се внася доматено
пюре от различни краища на света възможно е така да се е получило" изказване на Б.Николов, ААП.
Безотговорното
говорене
и
сочене с пръст не е от полза за никого, а
още по-малко за членовете на Съюза на
преработвателите на плодове и
зеленчуци. Факти не се публикуват, а
коментарите са разнопосочни.
Във връзка с това, от СППЗ
изпратихме писмо до Асоциация
Активни потребители, което може да
видите на следващата страница.
Разчитаме и се надяваме отговора
на което да получим така бързо, както
беше разпространена информацията. За
резултатите ще ви информираме
своевременно.
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Новини от СППЗ
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Новини от СППЗ

“Стани един от нас. Дари надежда!“
Българска хранителна банка
стартира първата си национална
дарителска кампания в подкрепа на
каузата за борба с разхищението на
храна и с глада в страната.

Целта е повишаване на
обществената информираност и
привличане на максимален брой
съмишленици,
за
да
може
Хранителната банка да продължи да
осъществява ролята си на свързващо
звено между хранителната индустрия
и социалните организации, така че
излишната, но годна храна да достига
до онези, които най-много се нуждаят
от нея.
По данни на БХБ близо 670 000
тона годна за консумация храна се
унищожават у нас всяка година.С
отпадането на ДДС за дарените храни
от януари 2017 г., организацията
очаква поне двоен ръст на обемите
дарена храна. Към момента през
складовете
на
организацията
ежедневно минава около 1 тон
напълно годна за консумация храна.

Сред дарените храни, найголям процент имат млякото и
млечните десерти – 37%, следвани от
пресните плодове и зеленчуци – 34%
от всички дарения. От БХБ отчитат
също трайно нарастване на дела на
дарените хляб, масла и консерви.
Съюз на преработвателите на
плодове
и
зеленчуци
в
сътрудничество с БХБ подготвихме
първите 2 тона храни, които през м.
декември отпътуваха за с. Хитрино,
където ще бъдат раздадени на 110-те
най-тежко пострадали домакинства.
По този начин стартира
съвместната програма с Българска
Хранителна Банка за подпомагане на
пострадалите през зимните месеци.
Благодарим
за
щедрата
подкрепа на консервните фабрики
на Дерони ООД, Катрин Ко ЕООД,
Сторко ЕООД - Плевен, Филикон - 97
АД и Фрукто Сливен АД, които
дариха 10 тона консервирани
храни!

Източник: www.bgfoodbank.org
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Средна годишна
заплата в
земеделието
Средната
годишна
заплата
на
заетите
в
земеделието е 8 844 лева.
Това е с 1880 лева по-малко
отколкото получават годишно
наетите
по
трудово
и
служебно правоотношение в
страната. Тяхната средна
годишна заплата е в размер
на 10 724 лева. Това сочат
предварителните данни на
националната
статистика,
цитирани в Годишния аграрен
доклад за 2015 г. При заетите
в сектор селско, горско и
рибно
стопанство
увеличението е с 10,7%, а при
останалите сектори – ръстът е
8,8% спрямо предходния
отчетен период.
Като цяло, през 2015 г. се
подобрение
на за
Като цяло, през 2015 г. се наблюдава подобрениенаблюдава
на основните
показатели
икономическата активност на населението, което може даосновните
се обясни показатели
с отчетенияза
ръст на
икономическата
активност
на
икономиката. По данни на НСИ, средногодишният брой на
заетите лица на
15 и повече
което
може да с
навършени години през 2015 г. е 3,032 млн., което е с населението,
1,7% по-висок
в сравнение
се обясни
с отчетения
ръстлеко
на
предходната година. В сектор селско, горско стопанство
и риболов
се отчита
икономиката.
Понезначително
данни на
намаление на броя на заетите лица – с 0,5%, до 207,9 хиляди,
което води до
НСИ,
средногодишният
брой
свиване на относителния дял на сектора в структурата на
заетостта
по икономически
на заетите лица на 15 и
дейности до 6,9% (при 7% през 2014 г.).
повече навършени
години
Източник:
www.economynews.bg
през 2015 г. е 3,032 млн.,
което е с 1,7% по-висок в
сравнение с предходната Стр.5
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Aграрната търговия с положително салдо от 2 млрд.лв.
През първото полугодие на 2016г.
салдото в търговията с аграрни стоки
бележи ръст от 8,8% на годишна база и
достига 356,6 млн. евро. Това сочат
предварителните данни от годишния
доклад за състоянието и развитието на
земеделието,
одобрен
от
правителството.

През изминалата година в аграрната
търговия се формира положително
салдо за България, което е в размер на
над 1 млрд. евро.
Нараства износът на продукти с
по-висока добавена стойност като
млечни продукти, растителни масла,
тестени продукти, преработени плодове
и зеленчуци и др.
Стойността на брутната продукция
от отрасъл „Селско стопанство” за 2015
г. е в размер на 7 605,6 млн. лева, от тях
4 907,0 млн. лв. са продукция от
растениевъдството и 1 978,1 млн. лв. –
продукция от животновъдството. Към
края на 2015 г. изплатените публични
средства по Програмата за развитие на
селските райони за периода (ПРСР)

2007-2013 г. са в размер на 6,010 млрд.
лв. Бюджетът на Програмата е усвоен на
99%, като от тях 5. 928 млрд. лв. са към
крайни бенефициенти, а 82,3 млн. лв. –
по схемата за гаранционен фонд по
ПРСР.
По схемите за директни плащания
и преходна национална помощ за
кампания 2015 към края на месец юни
2016 г. оторизираните средства са в
размер на 1,535 млрд. лв. Те са
осигурени от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието и от
националния бюджет.
В подкрепа на земеделските
производители в страната през 2015 г.
са предоставени и над 199,3 млн. лева
под формата на държавни помощи.

Основни приоритети в политиката
на МЗХ през 2017 г. ще бъдат
стимулиране
на
изоставащи
в
развитието
си
сектори
като
„Зеленчукопроизводство”,
„Трайни
насаждения” и „Животновъдство” с цел
постепенно
преодоляване
на
структурния
дисбаланс
в
селскостопанския отрасъл.
Източник: www.economynews.bg
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Първи индикативен график за ПРСР
Министерството на земеделието и храните публикува
проект на индикативен график за прием по мерки от
Програмата за развитие на селските райони за 2017 г.
Сред плануваните приеми са такива по предизвикващите засилен интерес
мерки за млади фермери, преработка на селскостопанска продукция, както и първи
прием за неземеделски дейности.
На този етап се предвижда отложеният от тази година втори прием по подмярка
4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ да се състои
през февруари и март с бюджет 85 млн. евро. Вторият прием по подмярка 6.1
„Създаване на стопанства на млади фермери“ е заложен за месец юли и е с бюджет
41,5 млн. евро.
На четвъртата година от стартирането на текущия програмен период се
предвижда да започне и приемът по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“. Според проекта за индикативен график, това би трябвало
да се случи през ноември с бюджет от 50,2 млн. евро.
В проекта са заложени приеми по 21 подмерки през 2017 г.
Източник: МЗХ
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Икономика
Минималната работна
заплата става 460 лв.
От 1 януари 2017 г. размерът на
минималната работна заплата ще бъде 460
лв. С увеличението, което е 9,5% спрямо
размера й през тази година, ще се
мотивират търсещите работа и ще се
гарантира по-добро задоволяване на
потребностите на наетите на минимална
работна заплата и техните семейства. С
промяната се очаква да бъде намален и
рискът от бедност сред работещите.
За повишаването на минималната работна
заплата
способства
икономическият
растеж, устойчивите темпове на БВП през
последните години, увеличението на броя
на заетите и ръстът на средната работна
заплата в страната.
От 1 януари минималната работна
часова ставка ще бъде 2,77 лв.
С
друго
постановление
правителството определи размера на
линията на бедност за страната за 2017г. Тя
ще бъде 314 лв., което е с 14 лв. повече в
сравнение с тази година.
Линията на бедност се определя на
база на методика, утвърдена от
Министерския съвет. Показателят се
изчислява в зависимост от данните в
изследването
„Наблюдение
на
домакинските бюджети“, което се прави
ежегодно от Националния статистически
институт.
Източник: www.bia-bg.com

Без данък „уикенд“ за
мобилни телефони и
лаптопи
Данък „уикенд" няма да се плаща за
мобилни телефони и лаптопи, но
данъчните власти ще следят дали броят на
устройствата в дадена фирма съответства
на броя на служителите и дейността ѝ. Това
стана ясно по време на семинар на
Националната агенция за приходите (НАП),
посветен на промените в данъчноосигурителното законодателство за 2017 г.
От информацията става ясно, че
приходната
администрация
планира
радикална промяна в подхода към
некоректните данъкоплатци. Ако те
доброволно коригират неправилните
данни, няма да бъдат санкционирани.
НАП проверява 5 хил. фирми, които
не са декларирали т.нар. данък „уикенд",
съобщи говорителят на данъчните Росен
Бъчваров. По думите му за тези компании
има ясни доказателства, че служебното
имущество се използва и за лични цели,
въпреки че е приспаднат целият данъчен
кредит.Според него целта на НАП не е да се
правят ревизии и да се събират дължимите
суми принудително. Искаме да накараме
компаниите сами да сложат границата и да
определят кое се ползва за лични цели и
кое за служебни и съответно сами да
начислят
дължимия
налог,
обясни
Бъчваров.
Източник: www.investor.bg
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Браншови стандарт за пест контрол
Мисията
на
Българската
асоциация по пест контрол е нейните
членове да работят в съответствие с найдобрите европейски и световни
практики
В страната действа наредба на
Министерство на здравеопазването
(МЗ), в която подробно е описано кой,
как и защо може да извършва пест
контрол дейности в България. Като
подкрепа на наредбата се явява
европейския стандарт по пест контрол,
който е приет официално от Института
по стандартизация и вече има няколко
фирми от Българска асоциация по пест
контрол с този сертификат.

Кое наложи разработването на
браншови
стандарт
за
пест
контрол?
Браншовият стандарт бе създаден
от Европейската асоциация по пест
мениджмънт с цел уеднаквяване на
методите на работа и повишаване
квалификацията на пест операторските
фирми във всички европейски страни.
Целите, които се постигат с него са:
- Да докаже, че ДДД контрол на
вредителите се изпълнява ефективно по
отношение
на
изискванията
на
българското
законодателство,
изискванията на системите за качество и
принципите на интегрирания пест
контрол;
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- Да докаже на практика вземането на
всички необходими мерки за намаляване
на вероятността от възникване на
контаминация и инфекции и постигане на
идеалната крайна цел – безопасен за
здравето краен продукт в съответния
обект;
- Да сигнализира в най-ранен етап за
отклонения във всички показатели,
свързани с контрола на вредителите в
даден обект с цел взимането на
ефективни решения на ниво превенция на
вредителите.

- Дългосрочно планиране и изпълнение на
ДДД дейности и изграждане на ИПМ
програма с инспекция, идентификация и
мониторинг;
- Дългосточно управление на пест
контрола и поддръжка на ефекта;
- Предимство на превенцията пред
същиянския контрол – преки действия,
само когато са необходими;
- Предимство на нехимичния контрол,
използване
на
слаботоксични
и
нетоксички средства;
- Намаляване на здравния риск и риска за
околната среда;
- Документиране на резултатите от
инспекция, мониторинг и ДДД дейности;
- Комуникация, обучение, кооперация и
обратна връзка.
Как да изберем своя доставчик на
ДДД услуги?

Какво представлява Европейският
стандарт EN16636:2015
Този европейски стандарт очертава
изискванията и компетенциите, които
трябва да се спазват и на които трябва да
отговарят професионалните доставчици
на услуги - тези които ръководят,
управляват и упражняват контрол над
вредителите с цел да бъде предпазено
общественото здраве, обществените
средства и околната среда.
Най-общо могат да се изредят няколко
принципа на работа в него:

На пазара има много фирми, които
предлагат тези специализирани услуги.
Голяма част от тях разполагат с добре
обучен персонал и модерно оборудване.
Както във всеки друг бранш обаче и тук
има някои недобри практики, които се
надяваме пазарът да успее да отхвърли.
Българската асоциация по пест контрол
(БАПК) има за цел да събере под шапката
си фирми, които да работят в съответствие
с най-добрите европейски практики,
съобразени с нормативните изисквания и
екологичната практика в страната.
БАПК е сдружение с идеална цел на
български физически и юридически лица,
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чиято дейност е свързана с пест контрола
на територията на България. Асоциацията
е член на Европейската асоциация по пест
контрол (СЕРА)

Основната цел на асоциацията е да
обедини и подпомага усилията на своите
членове за оптимално решаване и защита
на професионалните и творчески интереси
и да съдейства за развитието на пест
контрола в България. Благодарение на
тясното сътрудничество със СЕРА,
асоциацията
следи
за
най-новите
тенденции в европейския пест контрол и
се стреми да наложи тези тенденции в
работата на своите членове. Пример за
това е внедряване на Интегриран Пест
Мениджмънт,
подробно
развит
в
Европейския стандарт 16636, като
минимизира химичните обработки с цел
опазване здравето на хората и околната
среда.
От март 2015г. Бюро Веритас
Сертификация е одобрено за СЕРА
сертифицираща
организация.
То
извършва сертификация за фирми от
сектор пест контрол на територията на
България. Неговият богат опит с биоциди и
пестициди, натрупан при съдействието на

хиляди
фирми,
както
и
висококвалифицирани одитори, които
работят в бюрото, гарантират високи
критерии за оценка, богат международен
опит и задълбочено познаване на
местните стандарти. Бюро Веритас
Сертификация разполага с 66 500
служители и 1 400 офиси и лаборатории в
140 държави в света, като само в Европа
работещите в него надхвърлят 14 400
души, а офисите му са над 400 на брой.
Българските фирми, които са
получили сертификат от Бюро Веритас,
засега са едва няколко, но тази
сертификация е гарант за техния
професионализъм
и
придава
допълнителна стойност на услугите, които
предлагат
на
своите
клиенти
в
хранително-вкусовата
промишленост,
общественото хранене и др. Сертификатът
от Бюро Веритас е признат по целия свят
като символ за ангажираността и
професионализма на компанията, която го
притежава, и гарантира качеството и
ефективността на нейната работа.
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Любопитно
Калориите върху етикетите станаха задължителни
Преди две години влезе в сила първата и основна порция задължителни данни,
които трябва да съдържат етикетите на хранителните продукти. Сред тях са размерът
на шрифта (не по-малко от 1.2 мм или 0.9 мм за опаковки, по-малки от 80 кв. см),
открояващо се вписване на съдържащите се алергени в съставките. Или - да бъде
посочено, ако към месния продукта е добавен протеин от друго месо, ако водата в
него е повече от 5%, на коя дата е замразен и др.
От 13 декември тази година върху етикетите трябва се декларира задължително
и хранителна информация за: енергийна стойност (формат kJ/ kcal), мазнини,
наситени мастни киселини, въглехидрати, захари, белтъчини, сол. За сравнение –
досега действащото законодателство изискваше задължителното оповестяване на
тези факти само за продукти с хранителни и здравословни претенции (чe дадена
храна има специални хранителни свойства или че съществува връзка между храната
и здравето) или с претенции за съдържание на значително количество витамини и
минерали.
Източник: www.capital.bg

Официални почивни дни през
От 2016-та година Министерския съвет въведе нова концепция по отношение
на празниците, почивките и отработването. Обединяване на почивни дни вече няма
да се прави, официалните празници са си почивни, а пък ако някой от тях се пада през
събота или неделя, за почивен се обявява следващия понеделник.
През 2017 година във връзка с официалните празници ще почиваме:
 3 дни от 31 декември, събота до 2 януари, понеделник, заради Нова година;
 4 дни от 14 април, петък до 17 април, понеделник, заради Великден;
 3 дни от 6 май, събота до 8 май, понеделник, заради Гергьовден и празника на
армията;
 3 дни от 3 март, петък – Ден на освобождението (национален празник);
 3 дни до 1 май, понеделник – Ден на труда;
 1 ден на 24 май, сряда – Ден на българската просвета;
 1 ден на 6 септември, сряда – Ден на съединението на България;
 3 дни от 22 септември, петък – Ден на независимостта;
 4 дни от 23 декември, събота – Бъдни вечер и Коледа.
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