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Стр.1

Новини от СППЗ

Топ 25 преработватели на плодове в България
Производството на консервирани
плодове е една от нишите, в които
България винаги е имала добри
експортни позиции. Над една трета от
продукцията на сектора е насочена към
външните пазари и през 2015 г., а
индустрията е пета по стойност на
износа сред бързооборотните стоки.
През миналата година тя се нарежда и
сред лидерите по ръст на продажбите.

Оборотите на компаниите в
сектора са нараснали с 18.25%
спрямогодина по-рано. Увеличил се е и
броят на предприятията—от 93 през
2014 г. През 2015 г. те вече са 98.
Двигател на този растеж отново е
износът. България не само е един от

водещите в света износители на
консервирани череши, но укрепва
присъствието си в други плодови
направления. Шестнадесет от 25-те найголеми производителя на преработени
плодове в страната са работили с ясен
фокус навън.

В това число влизат и компаниите,
които заемат първите три места в
секторното
подреждане—
“Агри
България“ и „Кумянино фрут“, които
имат чуждестранни собственици, и
местната „Фрукто Сливен“.
Няколко нови компании правят
силен пробив в класацията. Това е
производителят на микровълнови
пуканки „АСТ Попкорн“. Още с дебюта
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си компанията се нарежда четвърта
с продажби от 7.5 млн. лв., като 6.4 млн.
лв. от тях—оборот от износ.
Двете фирми с най-голям ръст на
приходите от продажби са „Органика
Хекимов“ (449%) и развиващото
дейност в град Летница предприятие

„Фриго“ (325%), което е едно от
новосъздадените
в
сектора
и
преработва и замразява основно ягоди,
малини, къпини и чушки. Само седем от
25-те дружествата в класацията имат
спад в приходите през 2015 г.

По-добрите
резултати
на
индустрията през миналата година
личат и в данните на Министерството на
земеделието и храните. Според тях
преработените пресни плодове са били
84.7 хил. тона, или с 9.1% повече от 2014
г. С най-голям дял са черешите (35.4%),
следвани
от
ябълките
(27.1%),
прасковите (15.5%) и сливите (7.3%).
Две
трети
от
суровините
за

производството са доставени от
български
производители,
а
предприятията са отгледали сами около
3.2% от плодовете, вложени в
преработката.
През 2015 г. готовата продукция е
69.9 хил. тона, като една трета от нея са
били конфитюри и компоти.
Източник: Регал 500+
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Новини от СППЗ
Доказа ли Асоциация активни
потребители, че лютеницата e сладкарско
изделие ?!
Във връзка с тиражираните изказвания на Асоциация
активни потребители за наличие на „неприемливо много
захар и нишесте” в продукта лютеница и твърдението, че в
лютеница, произведена от български прозводител, е
установено вещество с качествата на наркотик, Съюзът на
преработватвлите на плодове и зеленчуци организира
брифинг по темата на 12 януари т.г.
На срещата бяха поканени за участие представители на
Асоциация активни потребители и представител на
лабораторията, направила изследването, но за съжаление
такива не присъстваха.
Засилен интерес към темата имаше от медиите и бе
широко отразена от журналистите на в-к „24 часа”, в-к „Труд”,
в-к „Дневник” в-к „Капитал”, сп. „Агрокомпас”, сп. „Агрозона”,
сп.”ХВП” и от водещите на специализираните рубрики на
„АГРО ТВ”, „Нова ТВ”, „БТВ”, БТВ 2, БНР, Дарик Нюс и др.
СППЗ категорично не може да се съгласи с твърденията
на Асоциация активни потребители за вложени завишени
количества захар и нишесте и не може да приеме нападки и
тенденциозното оклеветявяне на българските производители.
За тази Асоциация стана практика да се явява в
публичното пространство с „шокиращи разкрития“ за
некачествена, а вече и „храна с наркотик“, без да предложат
на "защитавания" от тях потребител
неоспорими
доказателства.
В Съюза все още очакваме да получим копия на
протоколите от изследванетo и отговори на важни за нас
въпроси:
Що за ЕТАЛОН за сравнение е „Домашната лютеница”
коя е приета за такъв – лютеницата на баба Пенка,
на леля Гинка, на съседката или може би микс от трите?!
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Мнения на
специалисти
 Интервю с Константин
Ламбрев –
председател на УС на
СППЗ за Радио Стара
Загора може да
прочетете тук;
 Становище на Центъра
за оценка на риска по
хранителната верига
може да прочетете тук;
 Интервю с Валерий
Кирилов, търговски
директор на Идеал
Продукт ООД, може да
прочетете тук;
 Становището на
Българска Агенция по
Безопасност на
храните може да
прочетете тук;
 Становище на проф. др Донка Байкова,
водещ диетолог и
специалист по хранене,
може да прочетете тук;
 Репортаж на БНР по
темата може да видите
тук;
 Репортаж на АГРО ТВ
по темата може да
видите тук;
 Статия по темата от в.
Капитал може да
прочетете тук;
 Статия по темата от в.
24 часа може да
прочетете тук.
Стр.4

Новини от СППЗ
с какъв продуктов състав е
този "еталон" и по каква технология е
направен?
приемат се качествата и за
неоспорими, но никъде не се
коментират микробиологичните и
показатели
2. Каква е причината да се
изследват мостри, закупени само от
големи търговски обекти, находящи се
в гр.София, а да не се изследват
продукти, предлагани на пазари, борси
и от малки търговски обекти в цяла
България?
3. Защо лабораториите, които са
използвани за целите на този тест не
могат да се намерят в списъка на
акредитираните такива у нас и в
чужбина?!
4. Тествани са лютеници,
произведени и по Браншови стандарт и
веднага възниква въпросът: Защо
наблюдаваните
показатели не са
изследвани по методите, посочени в
този стандарт, а са разработвани нови,

чиято достоверност се оспорва дори и
от
браншовата
структура
на
лабораториите в България?
Ще се радваме дори и със
закъснение да получим отговор от
Асоциация активни потребители и
задължително ще ви запознаем с
него, както и с резултатите от
разследването на прокуратурата.

Съюз на преработвателите на плодове и
зеленчуци е притежател на регистрираната в
Патентното ведомство на Република България
марка на БС 01/2011 „Лютеница“. Фирмите,
които произвеждат лютеница по браншови
стандарт са: Олинеза ООД, Булконс Първомай
АД, Консервинвест ООД, Дерони ООД, Диони
ООД, ЕТ Николина Алендарова, Филикон 97 АД.
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Новини от СППЗ
Втора доставка на
дарени храни за
Хитрино
На 19.01.2017 г. беше
извършена
втората
доставка на дарени храни
за 110 домакинства от с.
Хитрино. Общото тегло на
доставените храни беше
2,5 тона, като в пакетите са
включени
16
вида
консервирани храни и
напитки, както и храни за
директна консумация или
пакетирани варива.
Следващата доставка
е планирана за периода
20-23 февруари, но при
неоходимст
Българска
Хранителна Банка има
готовност да се отзове
веднага и да организира
допълнителна пратка.
В склада на БХБ има
задоволителни количества
дарени
консервирани
плодове и зеленчци и по
оценка на изп. директор гжа Ц. Миланова ще има
възможност да се направят
поне още 4 доставки с
подобно разнообразие.

ЗАЩО ДА НЕ СИ ТУК?!
(Място за вашата реклама)
Повече информация за възможностите за реклама:
info@org-bg.net
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Новини от България

Проф. Христо Бозуков пое официално земеделското
министерство
„В тези месеци ще работя за България и българското земеделие“ това заяви
министърът на земеделието и храните в служебния кабинет проф. д-р Христо
Бозуков по време на официалната церемония по встъпването си в длъжност. Той
подчерта, че негов коректив ще бъдат земеделските производители. „Като
председател на Селскостопанската академия и директор на Института по тютюна,
винаги съм се разграничавал от партийни пристрастия. За мен, моята партия е била
тютюнопроизводството, а от сега нататък и земеделието“, каза още проф. Бозуков.
Той благодари за дейността на министър Десислава Танева и нейния екип в сектор
„Земеделие“ и допълни, че ако има някакви грешки, те ще бъдат поправени.
По време на предаването на поста Десислава Танева поздрави министър Бозуков
с добре дошъл в общността на развиващото се българско земеделие. Тя заяви, че
е извървян определен път на обществена дискусия и пожела на новия министър да
я продължи и да я надгради.
Източник: МЗХ

Възможност за получаване на информация за наличие
или липса на публични задължения по служебен път
От дирекция „Модернизация на администрацията“ към Администрацията на
Министерски Съвет информират, че от 1 юли 2014 г. органите по приходите са длъжни
да предоставят на възложителите по чл.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
на лицата, които организират процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП,
информация за наличието или липсата на задължения по служебен път.
Също така от 1 януари 2016 г. компетентният орган в производството по
комплексно административно обслужване също може да изисква по служебен път
удостоверение за наличие или липса на задължения от органите по приходите по
служебен път, вместо удостоверението да се представя от заявителя.
С разпоредбите на чл. 87, ал. 10 и 11 от ДОПК се постига синхронизиране на
данъчното законодателство с извършените промени в Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) и Наредбата за административното обслужване относно задължението на
администрациите да въведат комплексно административно обслужване, при което
водеща роля има осигуряването по служебен път на информацията и
доказателствените средства от други административни органи, необходими за
издаването на индивидуален административен акт.
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Новини от България

Пловдив е индустриалният център на страната
Пловдив все по-упорито се
налага като индустриалната столица на
България. Само в икономическа зона
„Тракия" всяка година се инвестират
между 70 и 130 млн. евро от
чуждестранни и български компании,
а през новата 2017-а година ще бъдат
необходими над 5000 нови служители
за предприятията в региона. Тъкмо
това e причината община Пловдив да е
с едни от най-ниските стойности на
безработицата в страната - едва 3,8%.
Най-голям е броят на капиталовите
вложения в сферата на комуникациите
и IT бранша. През 2017-а в
икономическа зона „Тракия" ще бъдат
обявени и още близо 4000 позиции за
среден
и
нискоквалифициран

персонал.
Според
икономистите
Пловдив се очертава като твърдо
логистично ядро. Стратегическото
географско положение, както и
наличната инфраструктура, дават
увереност на инвеститорите да
изберат точно този регион. Прогнозите
са, че през следващите 10 години само
в икономическа зона Тракия ще бъдат
вложени над 1 милиард евро и
разкрити над 30 000 работни места. От
бизнеса обаче се оплакват от сериозна
липса на добре обучените кадри и
призовават
професионалното
образование у нас да бъде подкрепяно
и насърчавано.
Източник: www.economynews.bg
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Новини от България

Новите моменти по подмярка 4.2 за прием 2017 г.
След като измина повече от година
от първия прием по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти“ се очаква
през настоящата година мярката отново
да бъде отворена, за втори път и с целия
ѝ
наличен
бюджет.
Съгласно
индикативната работна програма на
ПРСР приемът се очакваше да стартира
през месец февруари – март 2017, но
поради подготвяните промени по
Наредба 20 от 27.10.2015 г., той ще
настъпи с известно закъснение.
Едни от основните промени по
нормативната база са по отношение на
максималния размер на инвестициите и
критериите за оценка на проектните
предложения. С въвеждането на
промените по Наредбата, се очаква
максималният праг на допустимите
разходи за целия период на прилагане
на подмярката, да бъде намален от
сегашните 3 000 000 евро на 2 000 000
евро. Това ще даде възможност на по –
голям брой проектни предложения да
бъдат
разгледани
и
съответно
финансирани. От особено значение
обаче остават критериите за оценка на
проектните предложения, където има и
няколко съществени промени. Те се
изразяват с добавянето на два нови
критерия
за
преработватели
и
земеделски
производители,
занимаващи се с преработка на
собствената си продукция. Двата нови

критерия за оценяване са обвързани и с
фирмена история от най – малко три
години,
като
касаят
както
средносписъчния брой на персонала,
така и дела на износа от общите
приходи на кандидата. За да получат
точки по новия критерий, свързан с
персонала, основно изискване към
преработвателите юридически лица е
да имат минимален средносписъчен
състав от 15 души за всяка от
последните три години, а за земеделски
производители този състав е намален
до най – малко 5 души. В зависимост от
това дали кандидатът е получавал
финансиране за подобна дейност
(преработка) по мерките 121 и 123 от
стария програмен период на ПРСР 2007
– 2013 или по подмярка 4.2 от ПРСР 2014
– 2020, кандидатът получава съответно
10 точки за участвали и 15 точки за
кандидати, които не са били
финансирани до този момент. Чрез този
критерий се дава приоритет на
съществуващи
земеделски
производители и предприятия от
преработвателния бранш, които до този
момент не са успели да се класират с
проект или кандидатстват за първи път.
Вторият от новите критерии за оценка е
обвързан с износа на кандидата.
Основно изискване е за последните три
години определен процентов дял от
общите приходи да са формирани от
износ на произведена или преработена
селскостопанска
продукция.
По
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Новини от България
критерия могат да се вземат не по –
малко от 8 и не повече от 13 точки, в
зависимост от формирания процент
износ (от 2 – 10% - 8 точки; от 10 – 25% 10 точки; от 25 – 50% - 12 точки; над 50%
- 13 точки).
Независимо от промените за
размера на максималния праг на
инвестицията и критериите за оценка,
изискванията към кандидатите и
размера на финансиране ще останат
същите.
Допустими
са
всички
регистрирани
земеделски
производители и преработватели, като
задължително изискване за всички
земеделци регистрирани по Наредба 3
от 1999 г. е към момента на
кандидатстване да имат стандартен

производствен обем не по – малко от
8000 евро. Размерът на финансиране се
определя в зависимост от това дали
статусът на предприятието е микро,
малко, средно или голямо съгласно
Закона
за
малките
и
средни
предприятия, като съответно грантовото
финансиране за микро, малко или
средно предприятие е в размер на 50%,
а за големи – 40%.
Очакваният прием ще стартира с
бюджет от 85 000 000 евро, като това е
целият
остатъчен
бюджет
по
подмярката и по официални данни ще
бъде последен прием до края на
програмния период.
Темата е представена от фирма
Интер Консулт Груп ООД
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Икономика
1.5 млрд.лв. бюджетен
излишък за 2016
По
предварителни
данни
на
Министерство на финансите за първи път
след 2008 г., която беше предкризисна
година,
конлсолидираната
фискална
програма завършва с 1,5 млрд. лв.
излишък, което е 1,6% от БВП.
По думите му всичко това е в резултат
на едно по-добро администриране на
приходите на държавата, много по-добра
координация между двете приходни
агенции, МВР, главната прокуратура,
службите, които се занимават с тази
дейност и с европейските партньори.
Повече може да прочетете тук.
Източник: www.economynews.bg

Износът рязко се увеличи
Продажбите на български стоки се
увеличават с 14.6% през ноември 2016 г. на
годишна база – най-високият отчетен ръст
от март 2015 г. насам, показват данните на
Националния статистически институт (НСИ).
Принос за скока имат както пазарите на
страните от ЕС, така и на тези извън съюза.
Сега, след силния ноември, ръстът за
11-те месеца на годината е 1.5%. Износът
към трети страни расте с 18.4% на годишна
база, като това прави ноември най-силния
месец през последната година и десет
месеца.
Повече може информация по темата
може да откриете тук.
Източник: www.capital.bg

България – с голямо годишно
увеличение на държавния дълг

Икономическият
ръст
на
България ще се забави до 2,8%
през 2017 г.

Въпреки че е сред държавите с найголямо годишно увеличение на дълга,
България
остава
сред
най-малко
задлъжнелите страни. През третото
тримесечие на миналата година ръстът е с
2,1 процентни пункта спрямо същия период
на година по-рано. Гърция, Литва,
Португалия имат по-голямо увеличение на
дълга от България. С най-голям спад на
дълга е Ирлания. Общо държавният дълг в
Европейския съюз е намалял до 83,3 на сто
от БВП. Най-голямо съотношение между
дълг и брутен продукт имат в Гърция.
Източник: www.bia-bg.com

Икономическият растеж на България
ще се забави до 2,8% през 2017 г.,
прогнозира компанията за застраховане на
търговски
кредити
Euler
Hermes.
Компанията припомня, че за 2015 г.
брутният вътрешен продукт (БВП) на
страната се разшири с 3,3%, а според
оценките ѝ през 2016 г. ръстът е достигнал
3,6%. Най-стабилните сектори у нас остават
фармацията, химическата, хранителнoвкусовата
индустрия,
както
и
информационните технологии. Още по
темата може да прочетет тук.
Източник: www.investor.bg
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Партньори

Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. какво да очакваме?
От създаването й
през
1962,
Общата
селскостопанска
политика (ОСП) не е
преставала
да
се
променя, за да бъде
способна да отговаря на
всички
предизвикателства,
които се изправят пред
европейското
земеделие. За последно ОСП претърпя
голяма промяна през 2013 година,
когато като основна цел беше посочено
устойчивото и екосъобразно развитие на
сектора. Като част от първия стълб директните плащания, бяха добавени
т.нар.
„зелени“
плащания
за
подпомагане на благоприятни за
климата и околната среда практики. В
същото време в България започна и
националният вариант на втория стълб
на ОСП, а именно – Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020
г., като за финансиране на проекти по
две от най-важните мерки – подмярка
4.1 за земеделските стопанства и
подмярка 4.2 за преработвателите на
селскостопанска продукция до момента
са отпуснати общо над 600 млн. евро.
Предизвикателствата пред ОСП
От края на 2013 досега обаче
изминаха три години и не би било

прибързано да се каже, че
е време да се започне да
се мисли за развитието на
ОСП след 2020 година. От
една страна, времето от
последните
промени
досега дава възможност
за анализ на тяхната
ефективност, за да се
реши дали да бъдат
запазени и ако да – в
какъв точно формат. От друга,
международната геополитическа и
икономическа
обстановка
изправя
земеделието на Европейския съюз пред
редица проблеми, на които трябва да се
търсят решения. Брекзит ще лиши
бюджета на ОСП от вноската на
Великобритания (7,63 млрд. евро през
2014 г.), която ще трябва да бъде
разпределена
сред
останалите
държави-членки в случай, че бюджетът
за земеделие не бъде намален.
Негативният ефект би могъл да се усили
и ако страната напусне единния пазар,
което би довело до по-високи разходи
при износа на земеделска продукция
към нея. Мигрантската криза, поетият
ангажимент
към
Парижкото
споразумение за климата и бъдещето на
търговски споразумения като ТПТИ и
СЕТА са само част от останалите
предизвикателства, които ще играят
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Партньори
роля при определяне на приоритетите
на следващата ОСП.
Хронологията до 2020 г.
Към дадения момент от Брюксел
няма ясни индикатори нито за
следващата многогодишна финансова
рамка, която определя бюджета за
земеделие, нито за конкретни промени
по ОСП. Очаква се още този месец
Европейската комисия да започне 12седмичен процес на консултиране
относно бъдещето на селскостопанската
политика,
като
специфични
законодателни
предложения
е
възможно да се появят в началото на
2018 година. В същото време
предложение за новия бюджет на ОСП
трябва да има до края на 2017 г., а
финалните цифри се очаква да се знаят
към края на 2019 г.

Какво да очакваме?
Всичко това обаче не означава, че
липсват каквито и да е сигнали за курса,
по който ще поеме новата ОСП. Още
през октомври миналата година
Комисията спомена за нуждата от

опростяване и модернизиране на ОСП в
контекста на Целите за устойчиво
развитие на ЕС. След това на уъркшоп в
Европейския парламент през ноември
специалисти предложиха промени в
системата на директните плащания,
които да ги направят по-целенасочени и
да премахнат негативния ефект върху
продуктивността на фермите. На 6 и 7
декември пък се проведе конференция
за перспективите пред европейското
земеделие, на която еврокомисарят по
земеделие Фил Хоган посочи три
основни приоритета на бъдещата ОСП –
стабилни пазари, екосъобразен процес
на земеделското производство и
успешна смяна на поколенията.
За България в частност предстои
интересно бъдеще, тъй като ще поемем
председателството на Съвета на ЕС през
2018 г., в разгара на преговорите за нов
европейски бюджет и ОСП. Главна цел
трябва да бъде защитата на интересите
на родните земеделски производители
и преработватели като се гарантират
стабилни доходи и възможност за
устойчиво развитие. Във всеки случай
както нашето, така и цялото европейско
земеделие е застанало пред редица
въпросителни - остава тепърва да
разберем дали отговорите ще дойдат от
една силно реформирана, или от
претърпяла само технически промени
Обща селскостопанска политика.
Материалът е подготвен от фирма
Енпром ЕООД

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 2/2017

Стр.13

Любопитно

Дали чудо на ГМО селекцията ще
погребе натуралния български
домат?
Доматеното дърво, (или „доматът-дърво“) Спрут
F1, представлява хибриден сорт, който е създаден преди
няколко години и предизвиква огромен интерес сред
фермерите, които се интересуват от новости в
градинарството. Необичайното растение представлява
хибрид с добре развита способност за интензивно
образуване на издънки, пише „Профит“. На височина
може да достигне до 4 метра и повече, а размерът на
короната – до 40-50 кв. метра. Годишната реколта от
Спрут F1 е фантастична – около 14 000 домата с общо
тегло около 1.5 тона.
Основните особености на този сорт домати е
огромната му способност да се развива, богатата реколта
и устойчивостта срещу болести. Генетически е заложено
коренната му система да е мощна, а повърхностният
листен апарат да е добре развит.
Източник: www.diana.bg

В селекцията на "Форбс" 30 под
30" има седем българи
Във втората поредна селекция на "Форбс "30 под
30" за цяла Европа има седем българи, съобщиха от
"Атика Ева медия груп", които издават списанието на
български. Младежите са подбрани от експертно жури и
са обединени в 10 категории – медии, индустрия,
политика, традиционна и електронна търговия, изкуство,
развлекателна индустрия, социално предприемачество,
наука и здравеопазване, технологии и финанси. Наймного българи са отличени в категорията "Социално
предприемачество".
Източник: www.econ.bg
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Носителите на
наградите на
германската
икономика в
България
Германо-българската
индустриално-търговска
камара награди за 13-и път
фирми, допринесли за
развитието на
икономическите отношения
между двете страни през
2016 г. „Кауфланд България"
спечели наградата в
категория „Иновации".
Веригата беше отличена за
новаторския си подход в
изграждането на своите
магазини и по-специално за
иновативната система за
енергийно ефективно
отопление и охлаждане.
„Билла България"
спечели отличието в
категорията „Корпоративна
социална отговорност". С
кампанията „Градините на
„Билла" веригата поощрява
националното производство
на плодове и зеленчуци.
Източник: Капитал Daily
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