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Забавление за малки и големи 

Новини от СППЗ 
 

До началото на детската дегустация, 

организирана от СППЗ с цел  запознаване и 

популяризиране качествата на българските 

консервирани плодове и зеленчуци остават 

броени дни!  

Вкусната дегустация и викторина под 

мотото „Здрави и силни от малки“ ще се 

проведе на  9.11.2017г. (четвъртък) от 10.00 

до 11.30 часа в ИнтерЕкспо Център, София по 

време на изложението Интерфуд и дринк.  

Водещ-аниматор  ще обяви началото на 

събитието и ще представи на всички 

посетители  интересни факти за зеленчуците, 

плодовете, лютеницата, за консервирането. 

По време на викторината ще има въпроси за 

най-малките и за по-големите. 

Ние много се вълнуваме и вече нямаме 

 

 

Ние много се вълнуваме и вече 

нямаме търпение, а вие?! 
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Новини от СППЗ 
 

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

Повече информация за възможностите за реклама:  

info@org-bg.net  

Скъпи приятели, 

съмишленици, 

специалисти,  за поредна 

година Съюз на 

преработвателите на 

плодове и зеленчуци 

организира традиционна 

годишна среща за 

отбелязване края на 

преработвателния сезон. 

Тази година 

мероприятието ще се 

проведе на 30. ноември в 

СПА хотел „Хисар“, гр. 

Хисаря.  

Деловата част е 

планувано да започне в 

13.30ч. в конферентната 

зала на хотела.  

По традиция след 

официалната и работна 

част ще се организира 

празнична вечеря, на която 

в неформална обстановка 

всички участници могат да 

се срещнат, да разговарят 

и да прекарат приятни 

часове. 

Подробности за 

предстоящото 

мероприятие може да 

получите, като изпратите 

запитване на имейл 

office@org-bg.net  или да 

посетите обновената 

страница на СППЗ – 

www.org-bg.net  

Годишна среща 

на СППЗ  

Новини от СППЗ 
 

mailto:info@org-bg.net
mailto:office@org-bg.net
http://www.org-bg.net/
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Как бе представен браншът на изложението Ануга в 

гр. Кьолн, Германия 

Новини от СППЗ 
 

Новини от СППЗ 
 

Новини от СППЗ 
 

В тазгодишното 34-то издание на 

изложението, което се проведе между 7. и 

11. октомври, участваха рекорден брой 

изложители - повече от 7400 компании от 

107 страни. Във форума се представиха над 

60 български фирми, като консервната 

промишленост бе презентирана от над 10 

фирми членове на СППЗ.  

С тези цифри за пореден път се доказва 

значимостта на събитието като една от най-

важните бизнес платформи в хранителната 

индустрия.  

В конкурса за иновация се състезаваха 

над 2300 продукта от цял свят, от които 

журито селектира 67. От България 

претенденти за наградите за иновация бяха 

седем компании с общо 25 продукта. 

Перленото желе с чиа с вкус на портокал и 

джинджифил на „Цима 99“ ООД бе 

удостоено с отличие за иновативен продукт 

ANUGA taste Innovation show 2017.  

Перленото желе с чиа е нова категория 

плодови продукти, разработени от Цима. Те 

съчетават ползите от семената от чиa, както 

и напълно натуралния плодов състав на 

внимателно подбрани комбинации от 

плодове. 

 
 Новаторството в перленото желе с чиа е 

индивидуално желираните семена на чиа, 

които са наречени "перли от чиа". 

Деликантният вкус и нежната консистенция 

на перленото желе с чиа са резултат от 

точните пропорции семена, плодове и 

розови листенцa, а сладостта идва само от 

плодовете. 

Семената чиа са богати на омега-3, 

белтъчини, витамини, минерали и 

влакнини, което ги нарежда сред едни от 

най-популярните суперхрани.  Подходящи 

са за вегани; не съдържат рафинирана 

захар, глутен, консерванти, изкуствени 

оцветители, аромати и подсладители. 

 Серията перлено желе с чиа се предлага 

в четири запомнящи се вкуса – роза, нар и 

малина, 4 супер плода и портокал и 

джинджифил.    

Желетата ще се продават и в България, 

но според Георги Жеков пазарът тук е по-

сложен за подобни иновации, въпреки че 

хората са склонни да опитват интересни 

продукти. 
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 Трънлив ли е пътят на консервната промишленост 

в България?  
Статия на инж. Антоанета Божинова за сп. Храната на XXI век 

Новини от СППЗ 

Да се върнем към началото 

Да си припомним името на Пантелей 

Генов – смелият родоначалник на 

индустрията, изучил занаята „производство 

на консервирани храни“ в развитите тогава 

индустриални страни Франция и Белгия. 

 
Натрупаните знания в Европа той 

пренесъл в родината си и се опитал да ги 

материализира във Варна, където открил 

първото предприятие за консерви. Опитът не 

се увенчал с успех, продукцията е 

посрещната с недоверие от консервативния 

по онова време потребител. Трудности имал 

и с осигуряването на суровини. Но 

решителният млад предприемач не се 

отказал. Просто преместил дейността си в 

Пловдив, където осигуряването на плодове и 

зеленчуди било далеч по-лесно, а 

железопълната структура му предлагала 

нови транспортни възможности. Успехът 

обаче въпреки това дошъл много трудно, 

защото пазарът продължил да бъде 

скептичен към това ново производство. 

Неслучайно фабриката на Иван Генов си 

остава почти единственото по-сериозно 

си остава почти единственото по-сериозно 

консервно предприятие до войните в 

началото на ХХ век. 

Обратът настъпва години по-късно, 

когато потребителят свиква с 

консервираните храни и започва да ги 

търси. Като резултат само за първите три 

десетилетия на миналия век консервните 

предприятия в страната стават трицифрено 

число. И ако дадем за пример Варна, 

откъдето почти с фалстарт е тръгнало 

всичко, трябва да изредим имената на 

няколко предприятия само за този един-

единствен град и за един относително 

кратък период: 1914 г. е основана фабриката 

за консерви и деликатеси „Братя Кирякови“, 

през 1921 г. –фабриката за консерви „Черно 

море“, през 1926 г. – консервна фабрика 

„Боляри“, през 1937 г. – консервна фабрика 

„Македонка“.  

Как да си го обясним?  

Какво се случва в страната ни, че 

отрасълът става привлекателен за 

предприемчивите българи? Наивно ще е да 

потърсим обяснението в неимоверния 

ентусиазъм на предците си да изградят 

индустриална държава. Това може и да е 

било понякога личностен мотив, но 

същински важното е,  че идеята за 

създаване на нова България е съзнателна 

цел на държавните ни мъже по онова 

време. Още в първите следвоенни години се 

създават закони, които стимулират родното 

производство, предоставя се бъзвъзмездно 



  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 11/2017   Стр. 6     Стр. 6 

 
 

Новини от СППЗ 
 

земя на всеки, който строи предприятие и 

открива работни места. Споменатият 

Пантелей Генов също е ползвал специални 

концесионни права. Индивидуално 

внимание е отделено и на консервната 

промишленост. В средата на 30-те години на 

миналия век се издава Наредба-закон за 

насърчаване на градинарството, с която се 

регламентира производството на пресни и 

консервирани плодове и зеленчуци и се 

поставят минимални изисквания за 

изграждане на една консервна фабрика. А с 

Окръжно №17927 от 24.09.1935 г. 

Министерството на народното стопанство 

дава указания за откриване във всички 

градинарски райони на малки консервни 

работилници, като сочи за пример 

създадените вече в селата Скутаре и 

Кричим... 

Мъдрост, визия за развитието на 

държавата, приорити. И резултати! Ако до 

1915 г. в страната има само една консервна 

фабрика,  през 1939 г. броят на 

предприятията в бранша достига 100, като в 

тях се произвеждат около 10 000 т консерви. 

Браншът в най-новата ни история 

След края на Втората световна война 

социалистическа България разполага с 

изобилие от суровини, окрупнено 

производство и сигурни външни пазари в 

рамките на СИВ.  През 80-те години на 

миналия век страната ни произвежда 

годишно 700 000 т консерви и детски храни, 

като ограмната част от тях е за износ. 

  След разпадането на Източния блок, 

обаче, идват трудни години за цялата 

икономика на България. Грешките на 

прехода не подминават и консервната 

промишленост. Средата на 90-те години 
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прехода не подминават и консервната 

промишленост. Средата на 90-те години 

бележат краха на редица предприятия. В 

историята остават „Ягода“ – гр. Ямбол, 

„Варна плод“, „Кюстендилски плод“, 

русенският комбинат „Дунавия“, 

старозагорският „Петко Енев“, 

силистренският „Нектар“, свищовският завод 

„Република“, „Витамина“ в гр. Стамболийски, 

„Марица“ – в Пазарджик, предприятията във 

Видин и Разград... На практика отрасълът 

почти се срива, както впрочем и цялата 

социалистическа индустрия на страната. 

Новите реалности след 1989 година, 

обаче, вещаят и нови хоризонти. 

Предприемчиви българи не липсват и в края 

на ХХ век, подобно на предците си от XIX в. 

Повярвали в своите идеи, „въоръжени“ с 

визия за просперитет и „обезпечили“ 

мечтите си с кредити, създателите на новата 

консервна промишленост се опитаха не да 

възродят отломките от старите мастодонти, а 

да изградят наново почти унищожения 

икономически отрасъл. Макар и за 

продължителния период от 5-6 години, 

макар с цената на кредити и много трудности 

новите предприятия все пак успяха да стъпят 

на европейски коловози – оборудваха се с 

модерни технологични линии, назначиха 

квалифицирани специалисти, внедриха 

системи за управление на качеството и 

безопасността - ISO 9000, 22000, веведоха 

търговски стандарти - IFS, BRC, започнаха да 

използват щадящи технологии, които 

запазват максимално цвета, вкуса, аромата и 

хранителната стойност на плодовете и 

зеленчуците, което е гаранция за 

постоянство в качеството. 

Цифрите говорят 

Днес – почти три десетилетия след 

началото на пазарна икономика в най-новата 

история на България, можем вече да 

история на България, можем вече да се 

похвалим със завидни резултати в бранша.  

 
Данните за 2015 г. показват увеличение 

на обема на продукцията с 11.5%. спрямо 

2011 г.  За същия период оборотът от 

продажба на стоки и услуги се увеличава  с 

15.2%., а чуждестранните преки инвестиции в 

сектора - с 68.4%. Количествата преработени 

и консервирани зеленчуци, продадени от 

българските производители, през 2015 г. се 

увеличават  в сравнение с 2011 г. с 10.3%. 

Нарастват с 19% и общите продажби на 

преработените и консервирани плодове 

Външнотърговското салдо за периода 2011-

2016 г. е положително, с тенденция на 

нарастване. Увеличение има и при износа -  

изнесените количества консервирани и 

преработени плодове и зеленчуци през 2016 

г. са с 43.5% повече, а стойностният им обем 

– с 40% повече спрямо 2011 г. Спрямо 

нефинансовия сектор на икономиката, 

предприятията от сектор “Преработка и 

консервиране на плодове и зеленчуци, без 

готови ястия” за 2015 г. се характеризират с 

39% по-висока рентабилност на продажбите 

и с 2.8% по-нисък коефициент на 

задлъжнялост. Общата ликвидност на 

консервните предприятия през 2015 г. е по-

висока с 10.2% спрямо тези от нефинансовия 

сектор, докато бързата им ликвидност е с 

27.4% по-ниска от тази на нефинансовите 

предприятия общо. 

Новини от СППЗ 
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Очаква се дефицит на ябълки   

Продуктовата  листа на преработените 

плодове и зеленчуци е изключително богата 

и разнообразна: стерилизирани зеленчуци - 

мариновани, печени; лютеница; кетчуп; 

пюрета; сосове; зеленчукови смеси; гювечи; 

зеленчукови салати; стерилизирани плодове 

/компоти, сокове, нектари/, конфитюри; 

мармалади; желета; пюрета; замразени 

плодове и зеленчуци, сушени плодове и 

зеленчуци, подправки...  

 

Безспорно, добрите показатели на 

бранша се дължат преди всичко на упорития 

труд, безкомпромисната борба за качество, 

креативните опаковки, професионалните  

маркетингови стратегии и 

висококвалифицирания персонал на 

предприятията. Но не малка  заслуга за 

добрия имидж на бранша има и екипът на 

Съюза на преработвателите на плодове и 

зеленчуци в България. 

Очаквайте продължението в следващия 

брой на бюлетина на СППЗ.  

С целия текст на статията може да се 

запознаете тук. 

Новини от СППЗ 
 

Беритбата на ябълки у нас е почти 

приключила, най-много 10-15%  от 

насажденията все още не са реколтирани, 

това каза председателят на Съюза на 

Дунавските овощари Николай Колев. „Тази 

годината реколтата е плачевно слаба за 

съжаление, не само в България, но и в цяла 

Европа няма реколта от ябълки. Лично в 

моята градина от 200 дка бера само 60 дка“, 

каза овощарят. По думите му голяма част от 

производителите няма да успеят да 

приберат дори минималните изискуеми 

количества за обвързаната подкрепа. 

Още от пролетта някои сортове не са 

цъфнали, а в Дунавския регион е имало 

много градушки тази година, почти всяка 

градина имала поражения от ледените 

късове, каза Колев. На много места щетите 

били над 90%. „Като прибавим и че в цяла 

Европа няма ябълки, тази година ще има 

голям дефицит на ябълки.“, коментира той и 

добави, че поради тази причина и цените 

ще са почти двойни. Ако други години 

ябълките се търгуват за около 1,20 лв/кг, 

и добави, че поради тази причина и цените 

ще са почти двойни. Ако други години 

ябълките се търгуват за около 1,20 лв/кг, 

тази година цената ще е около 2 лв/кг. 

По думите на Колев дори Полша, най-

големият производител на ябълки в Европа, 

внася ябълки за преработка от България 

заради унищожена реколта в следствие на 

късни пролетни слани. Въпреки това 

неминуемо ще има доставки на полски 

ябълки у нас. 

Източник: www.economynews.bg  

 

http://org-bg.net/bg/news/view/244
http://www.economynews.bg/
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Позиция на земеделската общност в България 

относно ОСП след 2020, част II 

Новини от СППЗ 
 

Новини за сектора 

Осигуряването на равнопоставени 

условия за конкуренция на единния пазар на 

селскостопански храни предполага 

отклоняване на  разпределянето на 

средствата за директни плащания на 

принципа обем на селскостопанската 

продукция (т. нар. исторически подход) и 

завършване процеса по сближаване 

равнището на директните плащания на 

хектар между ДЧ.  

Сега съществуващото средно плащане на 

площ между отделните ДЧ все още показва 

голяма диференциация между страните, 

поради което призоваваме за решения в ОСП 

след 2020 г., с които тези различия да бъдат 

преодоляни. 

Новите решения за ОСП след 2020 г. 

следва да осигурят равнопоставеност на 

единния пазар и да съответстват на принципа 

на Договора за равно третиране на 

гражданите на ЕС на основание на 

националност (член 18 от ДФЕС), и да не 

нарушават принципа на недискриминация 

между производителите в рамките на ЕС 

(член 40 (2) от ДФЕС). 

Гъвкавост 

С присъединяването на 13 нови 

източноевропейски страни от 2004 година 

насам, ЕС се изправя пред хетерогенността в 

развитието на земеделското производство. 

Различните форми на организация, 

структурни различия, различната степен на 

развитие между старите и новите страни 

членки, различната пазарна и 

институционална среда са 

предизвикателства пред планирането и 

изпълнението на една строга обща рамка на 

изпълнението на една строга обща рамка на 

ОСП. Оказва се, че старите страни членки са 

по-добре приспособени към сегашната ОСП, 

докато новите страни членки продължават 

да изпитват трудности с 

конкурентоспособността, добавената 

стойност и доходите в малките и средни 

стопанства. Ето защо в бъдещата ОСП трябва 

да има по-голяма гъвкавост, което да 

отговори на очакванията на страните членки, 

без разбира се да се изоставя принципа за 

общност. 

 

Директни плащания (ДП) 

След 2020 г. ДП следва да осигурят: 

подкрепа и стабилизиране на 

селскостопанските доходи; 

равнопоставеност на единния пазар на ЕС; 

компенсация за разходите и пропуснат доход 

от прилагането на високи производствени 

стандарти и екологични изисквания на ЕС; 

поддържане на селскостопанското 

производство в най-необлагодетелстваните 

райони и подпомагане на уязвимите сектори. 

Екологизиране 

Въведеното от 2015 г. в ОСП 

„екологизиране“ трябва да бъде 
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рационализирано и опростено чрез 

прилагане на практики, съответстващи на 

обичайните селскостопанските дейности, 

извършвани от фермерите, без да се 

подкопава производствения потенциал на 

европейското селско стопанство. 

Настоящите затруднения при 

прилагането на зелените мерки са свързани 

както със свръхадминистриране, така и с 

усложнено заявяване и изпълнение на 

изискванията от страна на земеделските 

стопани. В тази връзка следва да бъде 

предоставена възможност на ДЧ за гъвкав 

избор на „зелени инструменти“, съобразени 

и адекватни на регионалните особености и 

ограничения. 

 

Развитие на селските райони/ПРСР 

В бъдещата ОСП трябва да се даде 

приоритет на модернизационните и 

инвестиционните мерки, подкрепящи 

създаването на работни места, 

конкурентоспособността и устойчивостта на 

сектора на селското стопанство и свързаните 

селски дейности, вкл. преработка, подкрепа 

на предприемачеството в селските райони, 

защита и опазване на природните 

екосистеми, изграждане на вериги за 

създаване на стойност. 

Управление на риска 

За успешно бъдещо прилагане на 

инструменти за управление на риска ще са 

на инструменти за управление на риска ще са 

необходими изпълнението на редица 

предварителни условия като: изграждане на 

подходящо институционално устройство (т.е. 

създаването на нови инструменти би 

изисквало реорганизиране на сегашните 

институционални структури и отговорности); 

формиране на капацитет, знания и умения 

както за фермерите, така и за 

администрацията; гарантиране на 

прозрачност и повишаване на доверието към 

застрахователния пазар; дефиниране на ясни 

(с ниска административна тежест за 

прилагане, контрол и санкции) и прозрачни 

процедури; изграждане и текущо 

поддържане на надеждна и база данни за 

цени, маржове, тяхното предаване по 

хранителната верига, доходи, добиви и пр., 

предоставяне на достатъчна публична 

подкрепа. 

Финансови инструменти 

Поддържаме тезата, че финансовите 

инструменти трябва да играят допълваща 

роля за безвъзмездните средства (без да ги 

заместват), да бъдат доброволни и 

специфични за отделните ДЧ, да се отчита и 

действителната макроикономическа среда, 

да се прилагат постепенно. 

Обща организация на селскостопанските 

пазари 

ОСП трябва активно да насърчава 

организациите на производителите и 

междубраншовите организации с цел 

засилване позицията на земеделските 

производители в хранителната верига. 

Съществуващите инструменти за 

подпомагане следва да бъдат разширени 

отвъд простото концентриране на 

предлагането, чрез насочване на подкрепа за 

добавянето на стойност в производството на 

Новини за сектора 
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добавянето на стойност в производството на 

храни, разработването на алтернативни и 

нови продукти, както и реализацията на 

пазара. В този контекст трябва да бъдат 

предприети и съответните по-ясни правила 

за конкуренция, отчитащи особеностите на 

селскостопанския сектор и позволяващи на 

фермерите легално да работят колективно. 

Опростяване 

Считаме, че е необходима реална 

реформа при опростяване на ОСП след 2020 

в следната посока: 

 опростяване системата за контрол на 

изпълнението както на мерките по стълб I, 

така и по стълб II, поради прякото 

въздействие върху земеделските стопани; 

 намаляване броя на проверките на 

място и дублирането на инспекциите 

(изключително сложни, отнемат време, 

бюрократични са, неефективни по 

отношение на разходите и ползите, 

причиняват на земеделските производители 

непоносимо ниво на рискове и несигурност)- 

режимът да е по- благоприятен за 

земеделските производители; 

 твърде сложни и тежки санкции (не са 

пропорционални)- следва да бъдат ясни, 

разбираеми, пропорционални и 

справедливи, в противен случай те биха 

могли да застрашат продължаването на 

селскостопанските дейности; 

 
 балансирана степен на толерантност, 

като се вземат предвид рисковете, разходите 

 

 като се вземат предвид рисковете, 

разходите за контрол и нивото на 

плащанията; 

 
 дистанционното наблюдение и ИКТ с 

цел подобряване на ефективността, 

точността, качеството и навременността на 

проверките и одитите, за ефективно 

намаляване бюрокрацията- и за фермерите,и 

за националните администрации;  

 правилата и разпоредбите на 

платежната система и режимът на проверка 

трябва да отчитат практическите реалности 

на земеделието- изплащането на средствата 

по различните схеми изостава/или се забавя 

съществено от периода, в който стопаните 

изпитват най- остра нужда от средства за 

обезпечаване на производствената си 

дейност; 

 екологизиране- рационализирано и 

опростено чрез прилагане на практики, 

съответстващи на селскостопанските 

дейности, обичайно извършвани от 

фермерите и без да застрашава 

производствения потенциал; 

 опростяване в рамките на 

кръстосаното съответствие, а при 

инспекциите да се предоставя на 

земеделските стопани правото да коригират 

несъответствията в рамките на определен 

период от време без наказание; 

 по-малко подробна структура на 

политиката за развитие на селските райони и  

реално простяване правилата за изпълнение 

и отчитане на ПРСР. 

Новини за сектора 
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Нова ДДС система в Европа  

Любопитно 
 

ЕК стартира плановете си за най-голямата 

реформа в европейските правила за 

налагане на ДДС. Рестартирането е насочено 

към подобряване и модернизиране на 

системата, за което настояват правителствата 

и бизнесът в общността. 

Според ЕК повече от 150 млрд. Евро ДДС 

се губят всяка година, което означава, че 

държавите-членки на ЕС пропускат приходи, 

които биха могли да се използват за училища, 

пътища и здравеопазване. 

От тях около 50 милиарда евро (100 евро 

на гражданин на ЕС всяка година) се смята, че 

идват от трансгранични измами с ДДС. Тези 

пари могат да бъдат използвани за 

финансиране на престъпни организации, 

включително и тероризъм. Тази сума ще 

бъде намалена с 80% благодарение на 

предложената реформа. 

Предложената реформа на ДДС би 

направила системата по-солидна и по-лесна 

за използване от предприятията. Комисията 

иска система от ДДС, която помага на 

европейските компании да извлекат всички 

ползи от единния пазар и да се конкурират на 

световните пазари. Предприятията, 

извършващи трансгранична търговия, 

понастоящем страдат от 11% по-високи 

разходи за привеждане в съответствие с тези, 

които търгуват само на вътрешния пазар. 

 

 

Очаква се новото предложение да 

намали трансграничните измами с ДДС с 

около 80%. Същевременно това ще улесни 

живота на компаниите от ЕС, които 

извършват трансгранична търговия, 

намалява бюрокрацията и опростява 

процедурите, свързани с ДДС.  

С новия пакет Комисията предлага да се 

промени основно настоящата система на 

ДДС, като се облагат продажбите на стоки от 

една държава от ЕС на друга, по същия начин, 

както стоките се продават в отделните 

държави-членки. Това ще създаде нова и 

окончателна система на ДДС за ЕС. 

В проектодоклада на ЕК, изтекъл в 

медиите, Брюксел предлага тарифите за ДДС 

да се определят от страната, в която се 

извършва икономическата дейност, а не от 

базата на дейността. Това не означава, че 

данъчните приходи ще отидат в страната, в 

която се продава продуктът. Но сумата на 

ДДС, платима на страната на произход, ще 

бъде равна на сумата, платена за местните 

продукти. До ноември таксите за ДДС биха 

могли да станат равнопоставени, като се 

намали предимството от създаване на 

компании в страни, които улесняват 

избягването на данъчно облагане, като 

Люксембург, Ирландия, Малта и Кипър. 
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