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Стр. 1

Новини от СППЗ

Топ 25 преработватели на зеленчуци за 2015 г.
Домати, чушки и патладжан. Това са
зеленчуците, които имат най-висок дял в
преработката на българските фабрики през
миналата година. Те са замесени и в рецептите
за успеха на индустрията.
Въпреки предизвикателствата като недостиг
на български суровини, свито вътрешно
потребление и трудности на руския пазар,
индустрията завършва 2015 г. с 3.41% ръст на
продажбите и 4.17% ръст на износа. Още подобри са резултатите на 25те най-големи
фирми в сектора. Средният ръст на
продажбите им на вътрешния пазар е около
11%, а зад граница—малко над 12%. Почти
всички предприятия, които участват в топ 25 на
„Регал 500+“ за 2014 г., присъстват и през
следващата. Без промяна е и лидерската
тройка: костинбродската „Олинеза“, експортно
ориентираната „Конекс Тива“ и дружеството
„Диони“ с мажоритарен собственик „Дерони“
АД.

Сектор в развитие
„След 2007 г. в индустрията имаше много
инвестиции. Последните години се отвориха и
няколко нови предприятия “, казва Константин
Ламбрев, председател на УС на Съюза на
преработвателите на плодове и зеленчуци и
собственик на „Конекс Тива“. Според анализ на
неправителствената
организация
„ИнтелиАгро“ преработката на плодове и
зеленчуци все още е сред най-интензивно
инвестиращите направления в хранителновкусовата промишленост. „През 2014 г.
инвестициите в материални активи нарастват с
50% на годишна база, надминавайки 36 млн.
евро. От тях 16 млн. евро са за машини и
оборудване. Инвестициите заемат дял над 50%
от добавената стойност в отрасъла при средно
34% за хранително-вкусовата промишленост
като цяло“, посочват от „ИнтелиАгро“.
Инвестициите водят след себе си и по-голямо
производство. В България през 2015 г. са
работили 134 фабрики за преработка на
зеленчуци, а през тях са преминали 98.4 хил.
тона пресни зеленчуци.
Готовата продукция е била 86.7 хил. тона,
показват данните на Министерството на
земеделието и храните. Година по-рано в
предприятията са влезли 95.8 хил. тона
зеленчуци, а продукцията е била около 5 хил.
тона по-малко. 2015 г. е третата поредна
година, в която производството расте. Около
41% от продукцията са реализирани на
външните пазари. „Това спомага да не сме
зависими от свиващото се търсене на
вътрешния пазар. Спадът на продажбите в
България е около 30%“, казва Константин
Ламбрев. Според него конкуренцията на
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пазара в ЕС обаче се изостря. В региона голям
преработвател на плодове и зеленчуци е
Турция. Секторите в Македония и Румъния
също се развиват с бързи темпове.
„Продуктите в региона са много сходни, но
това, което помага на българската индустрия, е
опитът от миналото, добре развитите рецепти
и познанията“. Добър прием на външните
пазари има лютеницата. С най-голям дял от
износа през 2015 г. са консервите, следвани от
замразените и сушените зеленчуци.

През 2015 г. стойността на продажбите на
преработени зеленчуци за традиционния
лидер „Олинеза“ на вътрешния пазар нараства
с 21% и на износа с 10.5%. Най-продаваните
продукти през 2015 г. са били лютениците—
домашна (едро смляна), традиционна и детска
(фино смлени).

„Половината от пазарите ни са в САЩ и
Канада, но изнасяме и за ЕС, където работим в
Германия, Франция, Швеция, Гърция и
Великобритания. Продължаваме да работим и
с Русия въпреки трудностите“, казва
Константин
Ламбрев,
мажоритарен
собственик на „Конекс Тива“—втората фирма
по оборот в класацията. Тя произвежда
преработени зеленчуци за експорт и се
нарежда и сред 25-те най-големи износители
на бързооборотни стоки в страната. Найголеми продажби през 2015 г. е имала
лютеницата, следвана от печената капия,
продуктите по рецепти за руския пазар и
готовите ястия.
Дружеството „Диони“ е третата найголяма
фирма по стойност на продажбите на
преработени зеленчуци. То реализира
продукция само на вътрешния пазар, а
оборотът му е нараснал с 10% през 2015 г.
Регистрираната в Стара Загора компания
произвежда лютеница, сосове, пюрета,
мариновани зеленчуци, готови ястия, кетчуп и
майонеза.
Вторият и третият най-големи износители
след
„Конекс
Тива“
са
компании,
специализирани
в
производство
и
консервиране на гъби. През 2015 г. приходите
на ЕТ „Солариум А енд Е – Емилия Шойлева“
се увеличават с 40%. Компанията, която преди
две години изобщо не попадаше в топ 25, вече
е на четвърто място в класацията. С ръст на
приходите от 57% „Максиленд“ също се
изкачва от 13-а позиция през 2014 г. на девето
място през 2015 г. Експортът на консервирани
гъби от България като цяло расте с бързи
темпове.
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Константин Ламбрев: Българската суровина вече е
достатъчно за много от консервите ни със зеленчуци
Г-н Ламбрев, съществува ли обективна
необходимост от влагане на допълнителни
съставки
при
преработката
на
съвременната суровина от плодове и
зеленчуци в консервната ни промишленост
за постигане производството на качествени
и вкусни консервирани марки продукти?
При разработването на новите сортове
плодове и зеленчуц, които стават водеща
суровинав нашите фабирики, вече е налице
стремеж за постигане на по-високо
съдържание на на естествени захари и
аромати. Наличието им в суровината
предполага
намаляване
количествата
влагани захари при преработката и
производството на консерви. Картината при

плодовете и зеленчуците за прясна
консумация и тази при суровината за
преработка обаче е различна. На пазара
всеки търси най-голямата и най-красивата
чушка. Тя обаче обикновено съдържа повече
целулоза и вода, като при нас целта е
сортовете да имат по-високо сухо
съдържание. Сухото съдържание са захари.
Обикновено тези сортове имат и по-добри
аромати и т.н. Това, разбира се, е свързано и
с начина на производство на суровината. Ако
то се пресилва и се гонят прекалено високи
добиви, това намалява малко качеството и,
но в България добивите, примерно от капия
са горе-долу на половина от тези, които
получават в Турция. Това пък от друга страна
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предполага по-добрите вкусови качества
на нашата суровина.
Обвъзраната
подкрепа
за
зеленчукопроизводство и овощарство през
последните две години стимулира ли
действително
земеделските
производители в тези сектори за по-големи
и по-ефективни добиви?
Да. Определено през последните две
години има по-голямо производство на
български плодове и зеленчуци.

Това вероятно е намалило вноса на чужда
суровина за преработка в консервните ни
фабрики?
Ние поначало никога не сме се стремили
към внос на суровина, но трябва да отчитаме
някои регионални особености. Примерно,
Югозападна България е по-близо до
Струмица в Македония, отколкото до
Тракийската низина и е нормално да се
търсят контакти там. Също със Северна
Гърция заради производството и на домати.
Тоест, трябва да отчитаме и съществуващата
отвореност на границите. Това са нормални
процеси, но като цяло българската суровина
вече е достатъчна като количества при много
от зеленчуците – патладжани, капии. Все
още не е достатъчен родният добив на
домати. За производството на доматено
пюре в нашите фабрики с него се
задоволяват 20 на сто от необходимата за
преработка суровина.

Успяхте ли на миналата пресконференция
да защитите българските производители от
една
провокация
или
по-скоро
дискредитираща инициатива?
Специално
българската
консервна
промишленост претърпя много промени
през последните 20 години – първо,
икономически, като се преструктурира. В
момента има още няколко наследници на
стари предприятия, но те нямат общо с
първоначалното им състояние. Те са
модерни, с много по-малко производство,
което вече позволява едно доста по-добро
отношение към вкусовите качества на
продукцията. В момента произвеждаме
близо 4 пъти по-малко консерви в сравнение
с 1990 г. Но предпресъединителните
фондове на САПАРД осигуриха към 150 млн.
лева инвестиции в тази промишленост и
изцяло подмениха неговия машинен парк.
Модернизацията
продължи
и
с
възможността за изпълнението на проекти и
по Програмата за развитие на селските
райони и вече имаме фабрики за консервна
промишленост, преработваща плодове и
зеленчуци, на изключително високо
технологично ниво. В повечето от тях са
въведени системи за управление на
качеството
и
за
безопасност
на
производствения процес, сертифицирани от
международни организации. Тоест, ние сме
на едно добро европейско ниво като
промишленост и хората трябва да бъдат
спокойни, че всичко това, което се
произвежда, е съгласно изисквания,
заложени в българското законодателство и
европейските регламенти.
Източник: сп. Агрокомпас
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Търси се източника на олеамид в Лютеницата
Прокурори търсят източника на олеамид в пловдивската лютеница, за която през януари от
Асоциацията "Активни потребители" алармираха, че съдържа вещество със сънотворно действие. За
целта ще бъдат изследвани пластмасовите опаковки, с които от Италия пристига доматено пюре за
производството на лютеницата. В лабораторни условия ще бъде установено дали замърсяването на
крайния продукт идва от опаковката, или източникът на замърсяването е друг.
На 10 февруари т.г. Районната прокуратура в Пловдив удължи срока на проверката за лютеницата
с олеамид. До момента от районната прокуратура в Пловдив установили, че фирмата производител
доставяла пюрето за лютеницата си в пластмасови опаковки от Италия и от Първомай. Затова
разследващите са изискали от Италия да им бъдат изпратени празни пластмасови опаковки, за да
бъдат изследвани. Те вече са получени в Пловдив и предстои експерти да отхвърлят или потвърдят
съмненията, че замърсяването на лютеницата може да е дошло от пластмасовата опаковка на
пюрето.
Прокурорите са снели обяснения от експерта Сергей Иванов, който пред разследващите е
потвърдил първоначалните изводи от изследванията си. Междувременно стана ясно, че 12
бурканчета от същата лютеница били намерени преди дни и иззети от щандовете на голям
супермаркет. Те също щели да бъдат изследвани дали съдържат веществото „олеамид” или не.
Източник: www.monitor.bg
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СЕТА и българското селско стопанство
В средата на февруари Европейският
парламент ратифицира икономическото и
търговско
споразумение
между
Европейския съюз и Канада – CETA. Това
означава, че части от него могат влязат в
сила още през март или април.
Канада ще елиминира напълно 91% от
съществуващите
вносни
мита
за
селскостопанска продукция и храни от ЕС
още с влизането в сила на споразумението.
Още около 2% от ставките пък ще бъдат
поетапно занулени в период до 7 години.
Тези категории оформят 95% от стойността
на износа на ЕС към Канада. За останалите,
определени като чувствителни, ще бъдат
въведени ограничени безмитни квоти
(например млечни продукти) или ще останат
напълно извън обхвата на споразумението
(пилешко и пуешко месо, яйца и други).
От своя страна Европейският съюз ще
отмени около 92% от вносните тарифи за
Канада
с
влизането
в
сила
на
споразумението и още 2% в преходния
период от 7 години. Това обхваща 97% от
текущата стойност на вноса от Канада. За
останалите по сходен начин ще действа
квотна система (говеждо и свинско месо),
ще отпадне митническата ставка, но ще
продължи да действа система на входни
цени или ще останат напълно извън
споразумението (пилешко и пуешко месо).
Благодарение на CETA, 143 географски
наименования на храни и напитки,
защитени в ЕС, ще получат същия статут и в
Канада. Това дава възможност на малки и
средни предприятия да наложат премиум

продукти сред
доходи.
Търговията

потребители
със

с

високи

селскостопанска

продукция и храни на България с Канада е
сравнително балансирана и не впечатлява с
мащаба си. Износът на страната ни през
изминалата година е за около 22 млн. лева
или едва 0,3% от общия в сектора. Вносът е
на стойност 27 млн. лв. – 0,5% от всички
вносни селскостопански продукти и храни.
Важно място в преговорите имаше
търговията с храни. Със споразумението
отпадат почти всички мита за износа на
храни, вино и спиртни напитки в Канада.
Изключения правят отделни храни и
напитки, в които се влагат суровини,
определени като чувствителни, например
някои меса и мляко. В допълнение, за
бранша ще бъдат премахнати някои
нетарифни бариери, което ще улесни и
направи по-евтин достъпа до канадския
пазар. Имайки предвид важното място на
ХВП в българската икономика, това
определено е добра новина. България
изнася плодови и зеленчукови храни за
Канада на стойност около 2 млн. лв. Повече
по темата може да прочетете тук.
Източник: ИнтелиАгро
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ОСП след 2020: Политика за земеделието и храните
Възможно е обособяването на допълнителни стълбове, които да опростят прилагането на
земеделската политика на ЕС, като същевременно я направят по-всеобхватна
В началото на февруари Европейската Комисия даде началото на обществена консултация относно
модернизирането и опростяването на Общата селскостопанска политика, за да привлече вниманието
на всички заинтересовани страни и широката общественост върху
най-належащите въпроси, касаещи земеделието, хранителновкусовата промишленост и развитието на селските райони в ЕС. Найважните моменти, определени за дискусията бяха изведени в
следните точки:
• Значителен спад в цените на селскостопанските продукти и
увеличаване на несигурността на пазара поради макроикономически
фактори, геополитическо напрежение и други фактори, които
възпрепятстват дългосрочното планиране в сектора.
• Изместване на акцента на търговските преговори от многостранни
към двустранни споразумения, за които се изисква внимателно
балансиране на офанзивните и дефанзивните интереси, като се
обръща особено внимание на някои чувствителни сектори.
• Поемане на нови международни ангажименти от страна на ЕС, поспециално в областта на изменението на климата и относно общите
аспекти на устойчивото развитие (чрез целите на ООН за устойчиво развитие — ЦУР). Съюзът е
изложен и на други геополитически развития, като например новите широкомащабни миграционни
процеси.
Очаква се резултатите от обществената консултация, която ще продължи в рамките на три месеца,
да бъдат обобщени и публично представени още през лятото на тази година и, по думите на
еврокомисаря Фил Хоган, ще залегнат в основата на документите за бъдещето на ОСП. При всички
положения балансирането между исканията на фермерите, зелените организации и обществеността
по горните и други въпроси, свързани с ОСП, ще бъде една доста трудна задача.
Стабилността е под въпрос
Перспективата за една вноска по-малко в бюджета на ЕС - заради Брекзит, за увеличаване на
населението на територията на Съюза – заради емигрантската криза, за отварянето на пазара от и
към Канада и САЩ – заради Споразумението за свободна търговия, изострят опасенията за
стабилността на еврозоната и реализацията на нейната продукция и накланят везните в посока посъществени реформи, които да са адекватни на настъпващите промени. Освен да намери баланса
между държавите-членки и различните заинтересовани страни по веригата, новата ОСП ще трябва
да направи така, че Европа да може да защити своето селскостопанско производство. Това означава,
че регулациите в селскостопанската политика ще трябва да бъдат все повече на общоевропейско и
по-малко на национално ниво, за да може ЕС да претендира за сериозни позиции на световния
пазар.
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Политика за големи
Други аргументи, изтъкващи
необходимостта
от
посериозни промени в ОСП след
2020 г. се въртят основно около
позицията, че в сегашния си
вид тя облагодетелства найвече големите, комерсиални
ферми, които не само че
прибират по-голямото парче от
пая, но и пренебрегват грижите
за
околната
среда,
биоразнообразието
и
демографските фактори. Победните страни-членки пък
традиционно се оплакват, че
богатите са получавали и все
още получават повече. Според
мнозина обаче директната
подкрепа
стабилизира
европейското земеделие и му
дава възможност все още да
поддържа
позиции
на
световните пазари. Зелените
мерки от своя страна, въпреки
че прилагани по начина, по
който това се прави днес, имат
спорен ефект, гарантират
високото качество и чистота на
голяма част от продуктите,
които излизат от Стария
континент.
А
предвид
мащабите, с които се работи
тук, именно качеството се
счита
за
основното
ни
конкурентно предимство.
Проблемът на въвеждането на по-радикални промени е и чисто административен и неслучайно
дипломатите изпитват страх от това да започнат изменения на текстовете на нормативните
документи. Те осъзнават, че това ще им коства години преговори, както между страните-членки, така
и между отделните институции в Брюксел. Последната по-съществена реформа на ОСП отне повече
от 2 години и 42 така наречени „триалога“между Комисията, Парламента и Съвета на ЕС, за да се
стигне в крайна сметка до единна позиция по отношение на това как да бъдат прилагани директните
плащания и каква част от бюджета на ОСП да отиде за дейности, касаещи околната среда.
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Без резки движения
По всяка вероятност, за да се постигне
баланс доколкото това е възможно, до
радикални реформи няма да се стигне.
Директното подпомагане едва ли ще отпадне
напълно, въпреки, че има и такива предложения.
Постепенно обаче се очертава тенденция, че
плащанията, базирани върху размера на
фермите, ще отстъпят на такива, насочени към
опазване на околната среда. Най-вероятно е
европейските институции да въведат някоя и
друга по-съществена законова промяна.
Дискусиите се очертават основно в две от
спорните направления на ОСП – обвързаното
подпомагане и зелените мерки, както и в посока
въвеждането на инструменти за управление на
риска.
Води, информация и иновации
Друга посока на развитие, която твърдо
беше заявена по време на среща на
земеделските министри на ЕС в края на януари
т.г. (G20, Berlin) са устойчивото управление на
водите и добрите производствени пратики,
научните изследвания и споделяне на знението,
информационните технологии в земеделието и
иновациите.
Именно
това
според
ръководителите на агроминистерствата в ЕС са
начините
за
повишаване
на
конкурентоспособността
на
европейското
земеделие на колебливите световни пазари.

обособяване на трети стълб на ОСП, който да
бъде насочен към запазване на малките и
традиционните производства. Този стълб може
да бъде един своеобразен микс от
компенсаторни и инвестиционни мерки, чрез
които да се подпомогне икономиката на селските
райони с цел да се съхранят уникалните
европейски традиции.
А четвърти и пети?
Наскоро университетът Вагенинген в
Холандия публикува документ с доста конкретни
предложения, свързани с предствоящите
промени на ОСП. В него експертите предлагат
разделянето на досегашните два стълба на три и
добавянето на два нови такива. По този начин се
цели
опростяване
на
прилагането
на
земеделската
политика
на
ЕС,
като
същевременно
тя
стане
по-всеобхватна.
Предложението обособява следните стълбове на
ОСП след 2020 г.:






Трети стълб – защо не?
Засилването на конкурентноспособността
на фермерите, пазарната им ориентираност и
инвестициите в иновативни методи на
производство, освен че ще доведат до развитие
на сектора, ще спомогнат и за постепенното му
окрупняване. В разултат на този процес една част
от земеделските производители вероятно ще
бъдат принудени да преустановят своето
производство. Това ще бъдат най-вече дребни и
средни производители. Поради тази причина
може би е време да се обмисли възможността за





Стълб А – за подкрепа на доходите:
Обособяването му ще бъде свързано с
намаляване на директните плащания,
поставянето на тавани и целевото им
разпределение.
Стълб В – за екологични ангажименти: Ще
бъде обвързан с регионални политики и
схеми за устойчиво развитие.
Стълб С – за развитие на селските райони:
Ще бъде с акцент върху иновациите и
осигуряването на заетост.
Стълб D – политика за храните: Насочена към
потребителите, продажбите на дребно и
хранителната индустрия с цел осигуряване
на здравословна храна с мисъл за околната
среда.
Стълб Е – изследвания и мониторинг:
Насочен към събирането на информация от
и за широката общественост и подкрепа на
научните изследвания и споделянето на
знания.
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Политиката за храните
Според
холандския
университет
Вагенинген, предизвикателствата пред Общата
селскостопанска политика не могат да бъдат
решени без участието на потребителите. Това се
отнася не само до консумацията на здравословна
храна, но и до въпроси като природосъобразно
хранене, оценено с неговата ресурсна
ефективност, вземайки предвид например
проблема с хранителните отпадъци. Това са
въпроси, които излизат отвъд общото
законодателство за храните, което се фокусира
главно върху безопасността им, поради което
може да се интегрира в отделен стълб.
Аспектите на начина на живот и
превантивната инвестиция в здраве ще бъдат
вградени все повече и повече в моделите на
потребление, като например в персонализирани
програми за хранене. Търговията, свързана с поздравословен хранителен режим трябва да
замени тясното фокусиране върху цената.
Иновациите пък трябва да водят до по-добро
оползотворяване на всичко във фермата, за да се
премине към истински затворен цикъл, основан
на био-икономиката.
Подобен
стълб
от
Общата
селскостопанска и продоволствена/хранителна
политика следва да обърне внимание на
потребителите и индустриалните партньори,
които оказват до голяма степен влияние върху
тях и техния избор при консумацията на храна.
Това са например веригите за бързооборотни
стоки, обектите за бързо хранене и кетъринг
индустрията, както и преработвателната и
хранително-вкусова индустрия.

Последните примери от страните-членки
показват стремеж към подтикване на
потребителите към здравословен начин на
живот, както и към конкретни действия, като
например програми за училищното хранене,
различно данъчно облагане върху сладки храни
и напитки, етикетиране, както и споразумения с
индустрията за съдържанието на сол в
продуктите. Вярно е, че европейската хранителна
култура е национална или дори регионална и
съответно трябва да бъде защитена. Но също
така е ясно, че много от аспектите на състава на
храните, опаковането и маркетинга, както и
ставките на ДДС съответстват на общия пазар,
което означава, че и ЕС трябва да има думата.
ОСП у нас
През последните няколко месеца за ОСП
след 2020 г. се заговори и у нас. Различни
неправителствени организации и институции
изтъкнаха необходимостта „да се стартира
дебат“, някои дори формално го направиха. За
съжаление обаче, така и никой не каза нищо
конкретно, никой не се нае да изброи поне
своите лични приоритети, а тези, които са си
направили труда да прочетат първите позиции, с
които излязоха други държави, като Холандия и
Франция например, са единици. Съществените
преговори и сериозните сблъсъци на интереси на
европейско ниво тепърва предстоят и е от
съществена важност бизнесът в България да бъде
добре информиран за развитието на дебатите, за
да не бъде неприятно изненадан впоследствие.
Материалът е предоставен от Институт за
агростратегии и иновации
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Най-старата пловдивска фабрика за консерви изнася
сок от рози за Япония
Днешното консервно предприятие „Филикон 97“ е сред
малкото преработвателни фирми, които в годините са запазили своя
предмет на дейност, оцелели са на пазара, инвестирали са в бизнес
развитие и, благодарение на добрия маркетинг, са разработили нишови
продукти за нови пазари, сред които е и японският.Едно пътуване до
Япония носи на мениджърите на „Филикон 97“ ново бизнес попадение –
производството на сокове от рози. „Беше в началото на новото
хилядолетие, тогава вицепремиер и министър на икономиката беше
Николай Василев. Участвахме в бизнес делегация в Япония, където
разбрахме, че за японците розата е божествено растение и те много го
харесват. Така се роди идеята да правим сок от рози“. Технологията
създава съпругата на инж. Калибацев, която също е дипломирана във
Висшия институт по хранително-вкусова промишленост. Така „Филикон
97“ започва да изнася сок от рози за Япония и прави добър имидж, тъй
като японският пазар е сложен и престижен.
Източник: www.agronovinite.com

Хипермаркет за български стоки
На мястото на освободените от Carrefour площи в столичния
Bulgaria Mall вече работи нов хипермаркет - "АБО маркет" (ABO
Market). Търговският обект заема 5000 кв. метра площ, на която
са разположени над 40 000 хранителни и нехранителни стоки.
Името идва от "Аз България обичам", обясниха от
мениджърския екип. Откриването на магазина идва и в
момента, в който и големите вериги увеличават асортиментите
от български производители и директно работата с тях. "Това е
магазин в магазина", обясни концепцията Александър Викилев,
инициатор на проекта и управител на фирма "АБО маркет". По
думите му над 800 български фирми представят директно
цялото портфолио от продуктите си на цена, която сами са
определили, като разчитат на общ обслужващ персонал в хипермаркета. Така на практика те имат
свои магазини в магазина. Фирмите доставят стоките си до търговския обект, плащат наем и
отчисляват процент от оборота си за "АБО маркет". Операторът се грижи за подредбата на стоките,
маркетинга и рекламата и следи за наличностите по регалите. Промоциите ще са по желание на
компаниите, които ще решават дали и кога да ги направят.
Източник: www.regal.bg
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