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Годишна среща на СППЗ в края на сезона 

Новини от СППЗ 
 

На 30.11.2017 г. в СПА хотел „Хисар“, град 

Хисаря се проведе Годишната среща на 

членовете, партньорите и приятелите на 

СППЗ в края на преработвателния сезон. 

На срещата бяха поканени и присъстваха 

представители на партньорски организации 

и на фирмите: „Лумбреко”; „Интер Консулт 

Груп“; „Майакава”, както и г-н Йорг Плуманс 

и г-н Самир Зайди - FAM, Белгия и г-н 

Кристиан Де Марко, представител на „CTI 

Foodtech Group“, Италия. 

 
Срещата бе открита от председателя на 

Съюза – г-н Константин Ламбрев, който 

поздрави присъстващите и направи кратък 

преглед на приключилия преработвателен 

сезон. На ЕТ „Булгарплод Кюстендил – Георги 

Разсипийски” бе връчено Удостоверение за 

членство в СППЗ. Институт за изследване и 

развитие на храните – Пловдив получи 

Поздравителен адрес по случай 55 

годишнината от създаването си.  

Използваме случая и поднасяме нашите 

благодарности на всички служители на 

Института, с които активно работим за 

развитието на хранителна наука и по-

специално в областта на преработката на 

плодове и зеленчуци и им пожелаваме много 

здраве, кариерно развитие и още много 

научни успехи! 

Партньорските организации ни запознаха 

и представиха някои добри практики за 

разрешаване на възникнали проблеми в 

производствения процес, както и нови 

машини и технологични решения. 

 

машини и технологични решения. 

Представителят на ф-ма „Интер Консулт 

Груп“, г-н Георги Грънчаров представи 

презентацията си за измененията и 

новостите в подмярка 4.2 Повече по темата 

може да намерите тук. 

Деловата част на срещата започна с 

преглед на изпълнението на Програмата на 

СППЗ за 2017 г. В продължение на 

заложените цели от тази година и в посока 

развитието на организацията се 

набелязаха, обсъдиха и приеха основните 

акценти в дейността на Съюза за 2018 г., 

част от които са: работа в посока 

„Реформулиране на консервираните 

продуктите“, „Общи изяви на фирми-

членове за представяне на бранша чрез 

участия в специализирани изложения“ и др. 

Важно е да отбележим, че след 

едногодишно обсъждане на различни 

предложения на срещата бе приет и Етичен 

кодекс на Съюза, който влиза в сила от 

януари 2018 г. и е неотменна част от 

задълженията на всеки член на Съюза. С 

Етичния кодекс на СППЗ може да се 

запознаете тук. 

Срещата приключи с вечеря, на която 

символичен домакин бе фирма „Цима 99“ 

ООД. Като комплимент към присъстващите 

те поднесоха тази невероятно красива и 

вкусна торта, с която виртуално ви черпим! 

 

http://org-bg.net/media/docs/Presentation_30112017.ppt
http://org-bg.net/media/docs/ETICHEN_KODEX_SPPZ.docx
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„Здрави и силни от малки“  

Новини от СППЗ 
 

Новини от СППЗ 
 

Новини от СППЗ 
 

Вторият ден на международните 

изложения в хранително-вкусовата 

промишленост и хорека сектора започнаха 

много положително за всички гости на 

МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, 

САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД & ДРИНК и 

СИХРЕ. Централното фоайе на Интер Експо 

Център събра множество деца на специално 

организираната от СППЗ шоу-дегустация 

„Здрави и силни от малки“. 

 

Чрез образователните игри шефовете 

готвачи по един забавен и увлекателен начин 

запознаха и обогатиха знанията на децата 

относно качествата на българските 

консервирани плодове и зеленчуци.   

 
Съчетавайки полезното с приятното, 

родителите също имаха възможността да 

бъдат убедени в предимствата, хранителната 

стойност и качествата на произведените в 

България консервирани плодове и 

зеленчуци. 

  

 
в България консервирани плодове и 

зеленчуци. Това ще мотивира избора им 

при покупки и ще бъде пример за децата.  

Сред децата днес са и бъдещите 

специалисти. От тяхната предприемчивост и 

професионално ориентиране зависи 

развитието на бранша.  

 
 

Не на последно място идеята е да се 

възпитава вкусът на подрастващите, да се 

формира отношение към правилното 

хранене.  

Второто шоу „Здрави и силни от малки“ 

е вече в историята, но хубавите емоции ще 

ни държат до идната година.  

Гледаме смело напред към следващото 

издание на детската дегустация и вече се 

захващаме с нейната организация. 
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 Трънлив ли е пътят на консервната промишленост 

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

Новини от СППЗ 

Браншовият съюз – обединение от 

съмишленици 

Осъзнал добре своята мисия да е лице на 

консервната промишленост, да хвърля мост 

между производители и потребители, да 

утвърждава пътя между наука и практика, да 

партнира с държавните организации и да 

подпомага информационно и технологично 

членовете си, Съюзът на преработвателите 

на плодове и зеленчуци в България също 

извървя един дълъг и труден път, който 

продължава и днес. Вече години работата на 

експертите в СППЗ е подчинена на нелеката 

задача да възпитат потребителска култура у 

българските граждани, да ги накарат да 

бъдат критични, да им покажат как да 

разпознават добрата консервирана храна, да 

ги информират например, че конфитюр с по-

малко от 35% плод няма, това е просто 

някакъв сладък продукт или че доматите в 

кетчуп трябва да са не по-малко от 21 %, 

както и за да са сигурни, че слагат на масата 

си вкусна и качествена лютеница е добре да 

изберат такава произведена по БС 01/ 2011г. 

 
През 2008г. Съюзът започна 

изпълнението на дългосрочна програма -  

Повишаване потребителската култура с 

мотото  „Да преоткрием традициите“. 

 

повишаване потребителската култура с 

мотото „Да преоткрием традициите“. 

Основната цел на тази инициатива е 

информиране на потребителите за 

качествата и традициите при производство 

на консервирани български продукти и 

насърчаване на потреблението им. 

Програмата се осъществява в няколко етапа: 

Вътрешни дегустации от технолозите и 

маркетинговите специалисти на фирмите;  

Професионална оценка от външни 

специалисти и потребители и обучителни 

мероприятия за най-малките ни 

потребители. „Здрави и силни от малки“ е 

насловът на специална инициатива за 

детска дегустация на традиционни за 

България консервирани продукти. Целта и е 

да приучи децата да ценят и обичат 

българските продукти.  

Другата голяма ниша, в която е 

съсредоточил усилия СППЗ, е 

промотирането на българските продукти на 

международните пазари. Ежегодно офисът 

на Съюза организира участие на фирмите в 

редица международни изложения у нас и в 

чужбина. Със убедеността и 

самочувствието, че произвежданите от 

българските консервни предприятия  

продукти са с високо качество и неповторим 

вкус СППЗ се стреми да покаже и на 

потребителите от другите страни колко 

добри продукти - лютеници, туршии, сладка, 

компоти, мармалади и т.н. излизат изпод 

ръцете на българските майстори. Именно с 

тази цел Съюзът вече 6-та  година работи по 

европейските  проекти „Освободете вкуса“ - 

http://www.openthesealoftaste.eu и  

„Освободете европейския вкус“ - 
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Новини от СППЗ 
 

по европейските  проекти „Освободете 

вкуса“ - www.openthesealoftaste.eu  и  

„Освободете европейския вкус“ - 

www.releasethetaste.eu , благодарение на 

които чрез предавания по телевизиите и 

интернет пространството, на страниците на 

списания и национална преса, с реклами по  

обществения транспорт, както и различни 

изложения в Германия, Румъния и Полша, 

Русия и Обединените Арабски емирства 

запознава и налага  продукти с печат 

„Произведено в България“. 

резултати  - някои от членовете на Съюза 
вече имат реално сключени договори за 
износ в тези страни. 

  

За наша радост усилията вече дават и 

резултати  - някои от членовете на Съюза 

вече имат реално сключени договори за 

износ в тези страни. 

Само дано казаното дотук, не придаде 

един нереалистично „розов“ нюанс. Успехите 

и на офиса, и на членовете на СППЗ наистина 

са факт. Но те са въпреки всички трудности, 

които съпътстват бранша, които за 

съжаление не са една и две.  

Препъни камъните по пътя 

Може би като най-важни трябва да се 

посочат следните проблеми: на национално 

ниво -  все още не възстановената връзка 

между производители и преработватели, 

липса на работна ръка за производство и 

преработка на плодове и зеленчуци и 

недотам адекватно пренастройване на 

образователна система и научни звена към 

потребностите на бранша. 

http://www.openthesealoftaste.eu/
http://www.releasethetaste.eu/
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а в международен аспект – липса на 

последователна политика за национално 

представяне и рекламиране  на бранша, 

както  и все по-засилващата се ценова 

конкуренция със стоки от страни, в които 

производителите им са подпомогнати от 

националния бюджет /дотирано 

производство/. 

Българска суровина липсва ! – 

алармираше години наред консервната 

промишленост. и търсеше помощ от 

държавата, а чрез нея и в ЕС. Предложенията 

ни са - Субсидиите да не се дават за площ и 

настояваме агроминистерството да 

подкрепи консервните заводи  в идеята им за 

създаване на договорни взаимоотношения 

между земеделските производители и 

консервните предприятия, които да 

гарантират постоянни доставки на зеленчуци 

и плодове за индустрията със съответното 

качество, както и да подпомогне 

зеленчукопроизводители при изграждане на 

поливни системи, семепроизводство и т.н. В 

опитите си да се създадат дългосрочни 

контакти, много от консервните фабрики 

опитаха дори да купуват за своя сметка 

качествени семена и торове, за да 

подпомогнат производителите, но за 

съжаление не всички подпомогнати се 

оказаха лоялни и въпреки това суровината за 

преработвателите така и не достигаше. 

Обърнахте ли внимание? Не достигат 

плодове и зеленчуци в една страна, която 

доскоро традиционно произвеждаше тези 

продукти, страна за която този бизнес 

столетия наред е бил поминък и в не толкова 

далечни години е учила фермерите на 

Австрия, Унгария и др. на градинарство ! Има, 

разбира се, логични обяснения за проблема  

- връщането на земята в реални граници, 

разрушаването на поливните канали и 

системи, обезлюдяването на малките 

населени места, невъзможността поради 

липса на средства и на малкото останали 

хора в трудоспособна възраст имащи 

населени места, невъзможността поради 

липса на средства и на малкото останали 

хора в трудоспособна възраст имащи 

желание да отглеждат плодове и зеленчуци, 

да закупят техника, да изградят 

плодохранилища и да правят модерно 

зеленчукопроизводство и не на последно 

място нежеланието на младите хора да е 

занимават с този род дейност поради по-горе 

изредените проблеми. 

Коректно е да се споменат и някои добри 

резултати от дългогодишната ни съвместна 

работа с Министерство на земеделието и 

храните. Благодарение прилагането на 

схемите за обвързано подпомагане за 

плодове и зеленчуци в последните 2-3 

години се отчита увеличен интерес и добри 

резултати при производството най-вече на 

зеленчуци. За 2016г. по данни на 

„Агростатистика“   произведените зеленчуци 

са 812 хил. тона, което е с 32.4 % повече от 

2015 г. Тези резултати са много радващи и 

обнадеждаващи, но за съжаление не закъсня 

и проблемът с реализацията им, което още 

веднъж потвърждава тезата за скачените 

съдове. В началото на годината в офиса на 

Съюза събрахме и обобщихме информация 

за необходимостта от суровини на членовете 

ни по области, която предоставихме на МЗХ, 

областните земеделски служби, браншовите 

организации на зеленчуко и 

плодопроизводителите и я публикувахме в 

няколко последователни Бюлетина на СППЗ. 

За сетен път се доказва, че информацията е 

инструмент, който може да предпази и 

помогне, но само на тези които я търсят и 

ползват.  И в тази връзка ми се ще отново да 

призова производителите на суровини и 

преработвателните фабрики да намерят 

правилната форма за сътрудничество и да не 

се допусне трудът им да отива на вятъра. 

Искрено се надяваме тенденцията за 

увеличаване количествата суровина да се 

запази и в бъдеще и си пожелаваме да се 

Новини от СППЗ 
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Искрено се надяваме тенденцията за 

увеличаване количествата суровина да се 

запази и в бъдеще и си пожелаваме да се 

разшири в посока подобряване и на 

качеството на произвежданите суровини. 

В годините при решаването на 

суровинния проблем се включиха и много от 

консервните фабрики. Заеха се с тази 

несвойствена за основния им бизнес дейност 

заради простичката цел да съществуват и 

утре, заради наетите в предприятието хора и  

заради “гъдела“ да успеят въпреки 

трудностите. Вакуумът, създаден от липсата 

на държавна политика, е запълнен от 

частната предприемчивост. Като по-крупни 

производители на суровини могат да се 

посочат: „Дерони“, които отглеждат на 

собствена земя от 2 850 дка пипер, домати, 

корнишони и други зеленчуци, „Фрукто 

Сливен” разполага с 900 дка прасковени 

градини, „Конекс Тива“  с 500 дка 

зеленчукови градини, а „Цима 99” отглежда 

ягоди на 100 дка, част от които са 

биологични, а на  други 100 дка садят 

зеленчукови насаждения. Списъкът е дълъг, 

но общото между всички е, че са приели този 

бизнес със сърцето си ! 

 
От казаното дотук, става ясно, че 

проблемът видимо може да бъде решен, но 

някак си остават важните въпроси: Чий е 

интересът малките производители на 

селскостопански продукти да изчезнат от 

 

селскостопански продукти да изчезнат от 

регистрите на статистиката?  Кой печели, ако 

населението ни стои на социални помощи, а 

парчета от плодородната българска земя да 

пустеят? Защо нашите млади хора са готови 

да берат ягоди в Англия например, а да не 

отидат на платен стаж в консервна фабрика 

и още, и още … 

 
В последните години пред бранша стои 

и още един сериозен проблем, чието 

решение е в отговорните ресорни органи на 

държавата – недостига на работна ръка. 

Активният сезон в бранша е едва около 4 

месеца. Отново бизнесът се обърна с апел 

за промени в трудовото законодателство /за 

първи път в далечната 2008г./, които да 

дадат закрила на сезонния труд. Отговорът 

засега е – мълчание ! 

„Икономиката, глупако!“ – възкликна 

през 1992 г.  бъдещият американски 

президент Бил Клинтън в предизборната си 

програма. Дали не е редно да повтаряме и 

повтаряме този призив при всеки избор за 

нов парламент в страната ни, пред всеки нов 

правителствен кабинет, пред всеки 

кандидат законотворец. Защото 

„икономиката“ е и дори в бранш като 

консервната промишленост, който 

устойчиво се движи нагоре, съществува и 

успява сякаш на инат, въпреки всичките си 

„доброжелатели“! 

С целия текст на статията може да се 

запознаете тук.   

Новини от СППЗ 
 

http://org-bg.net/bg/news/view/244
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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  

Малките и средните 

предприятия могат да получат 

безвъзмездно финансиране за 

проекти, с които да намалят 

използването на суровини и да 

оползотворят отпадъците си. 

Първата процедура за ресурсна 

ефективност, по оперативна 

програма "Иновации и 

конкурентоспособност" за този 

програмен период вече е 

открита. Тя е насочена към 

фирми от преработващата 

промишленост, които имат пет 

месеца да подготвят проектите 

си и да кандидатстват. Общият 

бюджет е 71.6 млн.лв. 

Максималната сума, която 

отделните проекти могат да 

получат, е от 500 хил. лв. до 1.5 

млн.лв. в зависимост от 

размера на предприятието.  

За да получат финансиране, 

проектите трябва да водят до 

внедряване на технологични 

решения и методи, които са 

пилотни за и които 

представляват продуктова или 

производствена иновация. Те 

трябва да водят до 

подобряване на ресурсната 

ефективност на предприятието 

и да имат екологичен ефект. 

Подробна информация по 

темата може да откриете тук. 

 Източник: www.capital.bg  

 

Субсидии за ресурсна 

ефективност 

Новини за сектора 

mailto:info@org-bg.net
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/11/26/3084905_otkrita_e_purvata_procedura_za_subsidii_za_resursna/
http://www.capital.bg/
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Работници в производството на плодове и 

зеленчуци от страни извън Европейския съюз  

Новини за сектора 

1. Какво предвижда европейската 

директива за сезонните работници и от кога 

се прилага в България? 

През април 2016 г. с приемането на 

Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност /ЗТМТМ/ са въведени 

изискванията на Директива 2014/36/ЕС 

относно влизане и престой на граждани на 

трети държави с цел заетост като сезонни 

работници. Чрез директивата се уреждат 

условията за влизане и престой на граждани 

на трети държави с цел заетост като сезонни 

работници и определят правата на сезонните 

работници. 

Директивата определя условия и 

изисквания за прием на сезонни работници, 

като ги разделя на две категории: 

• Сезонни работници за престой, 

ненадвишаващ 90 дни; 

• Сезонни работници за престой, 

надвишаващ 90 дни. Максималната 

продължителността на престоя е не повече от 

9 месеца в рамките на период от 12 месеца. 

След този период гражданинът на трета 

държава следна да напусне територията на 

държавата-членка. 

Условия за прием: 

- сключен трудов договор, съдържащ 

данни за място и вид работа, 

продължителност на заетостта, 

възнаграждение, работно време, отпуск и др. 

- доказателства за здравна осигуровка, 

покриваща всички рискове за времето на 

престоя; 

- подходящо настаняване за времето на 

престоя. 

2. От кога български работодатели могат 

да наемат сезонни работници от страни 

извън ЕС? 

наемат сезонни работници от страни извън 

ЕС? 

От началото на 2017 г., тъй като първият 

списък на икономическите сектори, 

включващи дейности, изпълнението на които 

зависи от смяната на сезоните, е утвърден 

със Заповед РД-01-47/17.01.2017 г. на МТСП, 

като са включени два сектора: селско, горско 

и рибно стопанство; хотелиерство и 

ресторантьорство.  

3. На какви изисквания трябва да 

отговарят наетите, в кои сектори на 

българската икономика могат да работят, за 

какъв период от време и какво заплащане ще 

получават? 

Гражданинът на трета държава трябва да 

притежава необходимите за съответната 

длъжност специализирани знания, умения и 

професионален опит, доказани с 

легализирани по съответния ред документи, 

съответстващи на изискванията за заемане 

на длъжността, придружени със заверен от 

дирекция „Консулски отношения” към МВнР 

превод на български  език.  

4. Какви са изискванията към 

работодателите при наемане на сезонни 

работници от страни извън ЕС? 

Процедурата изисква 

разрешението/регистрацията на АЗ да се 

извърши преди началото на заетостта и 

влизането на чужденците на територията на 

страната. 

• Работодателят предоставя на АЗ 

доказателства, че на сезонния работник ще 

бъде осигурено подходящо, отговарящо на 

всички изисквания за безопасност и здраве, 

жилище до изтичане на срока на договора. 

Наемната цена на жилището трябва да е 

съобразена с получаваното от сезонния 

работник възнаграждение и с качеството на 
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Новини за сектора 

 Друго специфично задължение за 

работодателя е, че той трябва да покрие за 

своя сметка транспортните разходи от 

мястото на произход на сезонния работник 

до работното му място в Република България 

и обратно, както и разходите за 

задължителните здравни застраховки и 

осигуряване на сезонния работник. 

 
 Наемната цена на жилището и 

транспортните разходи не могат да се 

приспадат от възнаграждението на 

работника. 

5. Какви са конкретните действия, които 

следва да предприеме всеки работодател за 

регистрация в АЗ на сезонна работа до 90 дни 

на работници-граждани на трети държави? 

Те са следните: 

a) Работодателят подава в Централна 

администрация на АЗ Декларация в два 

екземпляра по образец /Приложение № 5/ с 

приложени документи по чл. 32, ал. 1, т. 2 от 

ППЗТМТМ, а именно: 

 Обосновка на искането, в която 

работодателят посочва фактите и 

обстоятелствата, които налагат наемане на 

граждани на трети държави за сезонна 

заетост до 90 дни. Прилагат се и копия на 

разрешения/удостоверения, издадени на 

работодателя от компетентните органи за 

извършване на хотелиерска и/или 

ресторантьорска дейност; 

 Копие от документа за регистрация 

или ЕИК (единен идентификационен код) 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър (ЗТР) и/или регистрацията в 

Българската търговско-промишлена палата 

или друг документ, легитимиращ вносителя 

и/или регистрацията в Българската 

търговско-промишлена палата или друг 

документ, легитимиращ вносителя на 

искането, както и удостоверение за актуално 

състояние; 

 Документ, че са изпълнени условията 

за упражняване на професия, включена в 

Списъка на регулираните професии в 

Република България,  

 Декларация на работодателя, че са 

спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ; 

 Заверено от работодателя копие на 

срочен трудов договор, сключен по 

условията на българското законодателство; 

 Декларация на работодателя, че са 

изпълнени изискванията на чл. 28, ал. 1 - 4 от 

ЗТМТМ.  

 Копие от страницата на документа за 

задгранично пътуване със снимката и 

личните данни на работника, гражданин на 

трета държава. 

 
б) Регистрацията на сезонна заетост до 90 

дни се извършва в 15-дневен срок от 

подаване на декларацията за сезонна работа 

и се потвърждава чрез заверка на 

декларацията от изпълнителния директор на 

АЗ, като на вносителя се връща заверен 

екземпляр. 

     Процедурата е регистрационна, не е 

предвидено издаване на изрично 

разрешение на АЗ за достъп до пазара на 

труда на конкретните чужденци, посочени в 

Декларация № 5 и съответно не се изисква 

заплащане на такса по чл. 7, ал. 8 от ЗТМТМ. 
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Нов регламент на ЕС ще засегне всички български 

работодатели 

Новини от СППЗ 
 

Новини за сектора 

На 25 май 2018 г. на цялата територия на 

Европейския съюз ще влезе в сила Общ 

регламент за защита на данните (ОРЗД). 

Неговата основна цел е да се ограничи 

неправомерното използване на лични данни 

и изтичането им. Докато, от една страна, 

новият документ е приветстван от 

обществеността, от друга, той е ново 

главоболие за българските предприемачи. 

 
Новият регламент на ОРЗД ще засегне 

всички български компании, тъй като ще 

задължи да имат специален администратор 

за лични данни. 

"С новия Регламент се разширява 

териториалният обхват на европейските 

правила за защита на личните данни и те ще 

важат и за администратори, които не са 

установени в ЕС, но обработват лични данни 

на граждани, които се намират в ЕС.", пише 

българската Комисия за защита на личните 

данни. 

Глобата за нарушението на регламента е 

тежка - до 20 милиона евро или 4% от 

оборота. Ако дружеството е международно, 

глобата се отнася до оборота на цялата група. 

Дружеството трябва да е наясно с 

рисковете и наличния обем физически 

данни. Важно е тези данни не само да се 

съхраняват правилно, но и да се дефинира 

тяхната достъпност.  

Вижте няколко съвета, за да се подготвите 

правилно за ОРЗД: 

тяхната достъпност.  

Вижте няколко съвета, за да се подготвите 

правилно за ОРЗД: 

 Оповестяване на данни - за тази цел 

производителите на софтуер са създали 

текуща категория инструменти "eDiscovery", 

което ще позволи ефективно и бързо 

управление на притежаваните структурирани 

бази данни и неструктурирани данни (PDF, 

Word, Excel, e-mail и др.); 

 Управление на данни - разработване 

на вътрешни процеси за данни и ясно 

дефиниране, което да позволява различни 

служителите на фирмата, например 

счетоводителите, да имат достъп до лични 

данни; 

 Защита на данните - едно от 

основните условия за ИТ сигурност е 

кодирането на данните на всички крайни 

потребители, на ниво диск, включително и на 

интелигентните устройства. Колкото по-

голям е обемът на личните данни в 

компанията, толкова по-голям е рискът от 

попадане на тези данни в неправилни ръце. 

Затова се разработват и предлагат 

инструменти за шифроване на ниво файл; 

 Мониторинг и докладване на данни - 

В ИТ инфраструктурата на компаниите трябва 

да бъде осигурен мониторинг и докладване 

на данните - система за наблюдение и надзор 

на компютърни мрежи. Така ще се осигури 

своевременно известяване на отговорните 

служители в случай на проникване в 

инфраструктурата на компанията. 

 

Източник: www.economic.bg  

 

http://www.economic.bg/
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+10% ръст на производството на зеленчуци 

Едва 1,7% от обработваемите площи у нас 

са били заети със зеленчуци през миналата 

година като основно 

зеленчукопроизводството е концентрирано в 

Южен-централен район. Предвижда през 

следващите няколко години производството 

на домати, пипер и краставици да нарасне 

плавно, като увеличението за периода 2018-

2022 години, спрямо 2013-2017 г ще бъде е 

около 12% при доматите, 10% при пипера и 

14% при краставиците. 

При производството на домати вече се 

вижда раздвижване, но по-сложна е 

ситуацията при пипера заради ценовия 

натиск от Турция, общите затруднения с 

намирането на площи с поливна 

инфраструктура и пазарните рискове, 

свързани с реализацията продукцията. 

Анализаторите предвиждат 

увеличението на производството да е в 

следствие на оранжерийното производство, 

тъй като заради 

увеличението на производството да е в 

следствие на оранжерийното производство, 

тъй като заради по-високите добиви, добри 

цени в определени сезони и по-малък риск от 

природни бедствия то е по-привлекателно за 

земеделците. Именно минималните площи с 

пипер, отглеждан в оранжерии, е причина за 

това да няма по-значителна перспектива за 

увеличаване на производството на 

зеленчука.  

Добивът от домати у нас за периода 2005-

2016 година е бил около 2,4 т./дка, или  2,3  

пъти  по-малко  спрямо този в Италия, 

Испания и Гърция, за площи на открито. 

Средните добиви от пипер през 90-те години 

на миналия век са много подобни на тези в 

момента, около 1,3-1,5 т./дка, като подобни 

са нещата и при доматите.  

Източник: www.economynews.bg   

Новини за сектора 

http://www.economynews.bg/
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 Старата песен на нов глас  

Темата за търговските вериги, малките 

магазинчета, българските производители и 

доставчици, както за вредите и ползите от тях 

предизвиква голям интерес. С основание. 

Това обаче поражда спекулации. От 

незнание или продиктуван интерес – е друг 

въпрос. Предлагаме ви мнението по темата 

на експерта Петкан Илиев.  

 
В началото и средата на септември, по 

повод представения доклад на Института за 

пазарна икономика (ИПИ) „Видимите и 

невидимите ефекти от навлизането на 

модерната търговия в България: факти срещу 

митове“ в медиите излязоха гръмки заглавия 

от рода на: „Ново проучване разбива 

митовете за "лошите" търговски вериги“, 

„ИПИ: Частни интереси удрят по 

хипермаркетите“, „2/3 от стоките в 

хипермаркетите – български. Проучване 

разбива редица митове за големите вериги 

хипермаркети, че били лоши“ и пр.   

Всъщност кои митове бяха разбити в 

горепосочения доклад: 

• Веригите за модерна търговия 

изтласкват малките магазини от пазара и ги 

лишават от клиенти; 

• Веригите продават предимно вносни 

стоки, с което вредят на бизнеса на местните 

производители; 

• Стоките във веригите са със съмнително 

качество; 

• Веригите не инвестират в местния 

пазар; 

• Веригите водят до фалити на малки 

 Веригите не инвестират в местния 

пазар; 

 Веригите водят до фалити на малки 

предприемачи и закриване на работни места 

в сектора. 

Ако трябва да сме точни „приносът“ за 

разбитите митове на медиите е много по-

голям от този на анализаторите написали 

този доклад, най-вече заради използвания от 

пресата принцип на „разваления телефон“ 

или по-скоро на алгоритъма в 

емблематичния филм „Кит“, заснет в края на 

60-те години, превърнал цацата в кит, т.е. в 

който данни и информация се манипулират в 

името на несъществуващи постижения. 

Най-големият мит, според авторите на 

доклада „най-честите критики към 

модерната търговия е продаването 

предимно на стоки с чуждестранен произход, 

което води до загуби за българските 

производители.“ е, че големите търговски 

вериги са пълни с чуждестранна продукция. 

А истината, според тях е, че по щандовете им 

преобладава българското производство. 

"Ако приемем за български стоки такива, 

които веригите купуват от български 

доставчици, техният дял е над 70% от всички 

продавани стоки ("Билла" например продава 

над 70% зеленчуци и плодове от български 

производители в активния сезон)", обясняват 

авторите на анализа. Погрешно допускане, 

въпреки аргумента им, че „единствената 

оценка, която може да се направи, е да се 

изчисли приблизителният дял на стоките от 

български доставчици в България.“ 

Аргументи против "разбития" мит: 

 На пръстите на едната ръка могат да 

се изброят „експертите“, които биха се 

уловили на "примамката" на ИПИ, че 

продуктите, които тези вериги продават са 

Новини за сектора 
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продуктите, които тези вериги продават са 

български, след като около 70%" от тях са от 

български доставчици!!! Може да съм 

български вносител на домати или сирене от 

Гърция, например, и естествено съм 

български доставчик! Когато започна 

първият дебат и опитът абсолютно 

безидейно представителите на БСП да 

задължават със закон тези вериги да 

продават определен процент български 

продукти и изделия, проведохме изследване 

на терен, в най-голямата и втората по 

пазарен дял вериги на няколко 

емблематични сектора (млечни продукти и 

бира), където би трябвало да са водещи 

българските производители. Картината 

коренно се различаваше от цитираното от 

ИПИ "българско участие". Да вземем 

асортимента от кисели млека, каквото и да 

означава това и всякакви производни от тях... 

(плодови, подсладени... и пр.). Дори при 

един такъв "български доставчик", като 

ДАНОН, в асортимента му преобладават, 

близо 60%, продукти произведени в Полша... 

и пр. заводи в Европа. 

 Второ, когато описваме тази 

идилична за българските производители 

картина, дали става въпрос за асортимент 

или за количества! Защото какво го грее 

българския производител, че асортимента е 

„български“, но пък това са продукти, които 

като количество заемат 1/3 и по-малко от 

продажбите. 

 Трето, дори експерт от ИПИ в 

предаване по БНР на 05.09.2017 г. заяви в 

прав текст, че е много спорно какво точно 

наричаме “местна стока“, защото може да 

бъде стока на български фирми, а може да 

бъде и стока на български фирми с изцяло 

български суровини, което общо взето 

такова нещо няма, в момента, в България, 

според същия експерт. 

такова нещо няма, в момента, в България, 

според същия експерт. 

 Четвърто, еклектиката при 

формирането на базата данни за посочения 

анализ само потвърждава тяхната 

ненадеждност. Според анализа на стр. 8 два 

от основните информационни източника са: 

„Предишни оценки на ИПИ сочат, че…“ и 

„Горните данни отговарят и на 

информацията от фирмите в сегмента. 

Повечето, особено сред супермаркетите, 

споделят, че продуктите на български 

производители съставляват между 60 и 70% 

от общия обем стоки, продавани в 

магазините им.“ Тук дори няма намек за 

български доставчици, ами направо са си 

„български производители“. 

 
Вторият разбит мит в доклада е, че 

„Веригите за модерна търговия изтласкват 

малките магазини от пазара и ги лишават от 

клиенти“. Авторите на доклада се 

аргументират с два факта: 

• Първият, „Според данните на Евростат 

за търговията на дребно, фирмите с над 250 

заети са 43 през 2015 г. Ако приемем, че те и 

модерните търговски формати (т.нар. 

търговски вериги) до голяма степен се 

припокриват, то излиза, че веригите, въпреки 

бързото си навлизане на местния пазар, 

държат дял от около 25,6% от търговията на 

дребно.“; 

• Вторият, „Приходите на 

традиционните търговци (0-249 заети) 

остават стабилни около 4,4 милиарда лева и 

през 2015 г., и през 2012 г. В същото време 

ръстът при приходите на обектите от 

модерната търговия е от 4,75 милиарда през 

2012 г. до 5,36 милиарда лева през 2015 г.“ и 
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ръстът при приходите на обектите от 

модерната търговия е от 4,75 милиарда през 

2012 г. до 5,36 милиарда лева през 2015 г.“ и 

изводът на експертите от ИПИ, че „От 

данните излиза, че ръстът при големите 

магазини не е за сметка на малките, а по-

скоро благодарение на промяната в 

потребителските навици на клиентите и по-

голямата им покупателна способност в 

резултат от икономическия ръст в страната и 

по-високия разполагаем доход.“ 

Аргументите против дава официалната 

статистика: 

 Според данни на НСИ, в края на 2015 

г. търговските обекти за продажба на дребно 

са били 115 936 броя, като за година броят 

им намалява с 3770. Тоест, спадът не е 

драстичен - броят на магазините пада само с 

3,15% за година. Но фалиращите магазини 

реално са много повече, тъй като често на 

мястото на затворения магазин се отваря нов 

в опита на хората да стартират свой бизнес. 

Но тъй като общият брой на обектите за 

търговия намалява, явно фалиращите 

магазини са повече от отваряните. 

 
 Ако погледнем обаче към типа 

магазини се оказва, че спада засяга най-вече, 

както специализираните, така и 

неспециализираните магазини за храни, т.е. 

преките конкуренти на големите търговски 

вериги. Например общият брой на 

магазините за храни, напитки и тютюневи 

изделия е паднал от 44 806 през 2014 г. до 43 

преките конкуренти на големите търговски 

вериги. Например общият брой на 

магазините за храни, напитки и тютюневи 

изделия е паднал от 44 806 през 2014 г. до 43 

166 в края на 2015 г. Най-голям спад обаче 

има в обектите за продажба на алкохолни и 

безалкохолни напитки и от 2 610 през 2014 г. 

те са 2 310 в края на 2015 г. Това е намаление 

с 11,5% за година. 

Третият разбит мит, че стоките във 

веригите са със съмнително качество, 

експертите от ИПИ опровергават с 

аргументацията, че качеството на стоките - 

големият процент "имитиращи продукти", са 

алхимия на наши производители, не на 

чужди компании. 

 Аргументите против: 

 Първо, президентът на ЕК Жан-Клод 

Юнкер обяви публично, че Европа трябва 

ефикасно да налага мерки срещу двойния 

стандарт при храните, напитките и 

козметиката в Централна и Източна Европа. 

По време на традиционната си реч за 

състоянието на ЕС Юнкер обяви практиката 

еднакви продукти да се предлагат с различно 

съдържание в страните членки за незаконна. 

 Второ, преди няколко месеца 

правителствата на Чехия, Унгария и Словакия 

се оплакаха от различия в качеството на едни 

и същи продукти със същите в държави като 

Германия и Австрия. 

 Трето, При проверки в България се 

оказа, че ситуацията е подобна. През юни 

земеделският министър Румен Порожанов 

обяви, че са открити и вкусови, и ценови 

разлики в някои продукти. При вторична 

проверка от БАБХ съобщиха, че не са открити 

разлики в етикета и цената, но с „малката“ 

забележка, че вторият сравнителен анализ 

обаче е без лабораторни изследвания. 

Новини за сектора 
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Всичко това не отрича ролята на българските 

производители за „насаждането“ на 

негативно мнение за чуждите продукти. 

Председателят на асоциацията „Активни 

потребители“ Богомил Николов, изнесе 

резултати от лабораторни анализи на 

популярни сред българите храни като кисело 

мляко, сирене, масло, кашкавал, лютеница и 

др., които показаха, че редица български 

производители използват евтини 

заместители на традиционните суровини за 

производството им, без да упоменават това 

в етикетите. Това не попречи на някои от тях 

да обвиняват в същото известни западни 

производители на храни и напитки. 

Най-спорни обаче са приносите на 

търговските вериги за фиска: 

Първо, авторите на доклада са 

„изключили“ от анализа си приноса на данък 

печалба, защото на практика такъв няма. 

Само петте най-големи търговски вериги, 

през цитирана в доклада 2015 г., отчитат 

продажби на стоки общо за над 3.5 млрд. лв. 

(„Кауфланд“, „Метро“, „Лидл“, „Билла“ и 

„Фантастико“). Средно за тях, 

съотношението „данък/оборот“ е три на 

хиляда – около 11 млн. лв. през 2015 г. Две 

компании отчитат печалба за пръв път през 

2015 г.. Счетоводната загуба на „Лидл 

България“ за 2012-2015 г. е общо 144.7 млн. 

лв, „Билла“ е по-успешна - само с 35 млн. лв. 

минус за този период. Последното означава, 

че данък печалба не е внесен, тъй като 

фирмите имат право да покриват загуби от 

минали години. 

 

Второ, огромният принос на внесеното 

ДДС за бюджета от 1,4 млрд. лв. направо 

буди смях дори и при учениците от 

търговските гимназии. Анализаторите са 

„обложили“ с 20%  целия оборот на големите 

предприятия от бранша „върху този оборот 

от 6,8 млрд. лева (който не включва ДДС по 

дефинициите на НСИ) е наложен ДДС от 20%, 

то в държавния бюджет във вид на данък 

добавена стойност са постъпили 1,4 

милиарда лева през 2015, което е било 

приблизително 18% от всички приходи от 

ДДС в бюджета.“ ДДС-то не е данък върху 

оборота и при него е налице т. нар. данъчен 

кредит, т.е. едва ли веригите не са си 

„прихванали“ поне платения данък на 

доставчиците. Т. е. за никакви милиарди не 

може и дума да става 

 
Трето, не е ясен и „произходът“ на онези 

170 млн. внесени осигуровки и ДОД. Ако 

изчисленията са подобни на тези при ДДС-то, 

вероятно и тези стойности са в пъти по-

малки. За да се стигне до това данъчно-

осигурително задължение трябва най-

напред да се приспаднат т.нар. „присъщи 

разходи“, които в преобладаващия случай са 

25%. Освен това максималния осигурителен 

доход е 2 600 лв. за 2015 г. и вероятно има 

служители, особено от мениджмънта, чиито 

заплати надхвърлят този праг и следователно 

за сумите над тази не правят осигурителни 

плащания. 

С други думи, въпросителните са повече 

от допусканията и поставят под съмнение 

верността на изнесените данни.  

Автор: Петкан Илиев 

Новини за сектора 



  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 12/2017   Стр. 17     Стр. 17 

 

СППЗ ви желае весели празници!  

Любопитно 
 

С наближаването на коледните и 

новогодишните празници искаме да 

ви пожелаем най-истинските и 

красиви дни. Нека годината , която 

се задава да бъде радостна, мирна и 

плодовита за всички нас! 

 
Споделяме няколко забавни кадъра от 

интернет пространстовто, които се надяваме 

да ви накарат да се усмихнете за 

предстоящите празници. 

 
 Дядо Коледа вече тръгва да изпълнява 

коледните поръчки... 

 

 
В слуай, че се нуждаете от оригинална 

идея за декорация на коледното дръвче... 

 

 
Ето и няколко идеи за тоалет :D  

 

 


