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Участие на GREEN WEEK, Берлин  

Новини от СППЗ 
 

Януари в Берлин може да бъде много 

студено, идеалното време за затопляне в 

"Зелената седмица" - наистина уникално 

медийно събитие. 83-тото издание на 

Международната Зелена Седмица ще се 

проведе в периода 19-28 януари 2018 г. 

Международното панаирно изложение за 

земеделие, храни и градинарство отваря 

врати за първи  път през далечната 1926 г.  

Тазгодишното издание ще събере под един 

покрив стотици фирми и около 400 000 

посетители. 

През януари миналата година 

правителството одобри участието на 

България като официална страна-партньор 

на Международното изложение за 

селскостопански и хранителни продукти 

„Зелена седмица Берлин 2018”. 

  
 Наши производители ще имат 

възможността да покажат своите 

постижения, да проучат чуждестранния опит 

и да сключат нови договори с партньори от 

цял свят. 

 По традиция земеделието и хранително-

вкусовата промишленост на България се 

представят на "Зелената седмица" с 

официален изложбен щанд, организиран от 

Министерството на земеделието, храните и 

горите (МЗХГ).  

 Специален гост на международното 

изложение ще бъде еврокомисарят по 

земеделието и развитието на селските 

земеделието и развитието на селските 

райони Фил Хоган. 

 
Представители на генералните 

дирекции "Земеделие и развитие на 

селските райони" и "Здравеопазване и 

безопасност на храните" ще участват в 

обсъжданията на тема "От фермата до 

чинията - устойчива храна за здравословен 

начин на живот".  

Ще бъде подчертан и приносът на ЕС за 

осигуряване на безопасна и устойчива 

храна за всички европейски граждани. 

Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци също ще вземе участие в 

престижния формат. По време на 

изложението, ще имате възможност да се 

срещнете лично с представителите на 

компаниите изложители, които ще 

презентират себе си креативно и 

иновативно. Очакваме Ви в зала 10.2, щанд 

129!

 
 

http://retail18.mysuccess.bg/
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 Двойно по-малко пипер през 2017 г. 

 

Новини от СППЗ 
 

Новини от СППЗ 
 

Новини за сектора 

През 2017 г. беше проблем 

декларирането на добиви и реализация на 

зеленчуци. Между 2 и 3 пъти по-малко пипер 

ще бъде деклариран в сравнение с 2016 г. 

Такива са опасенията на Георги Василев, 

организационен секретар на Асоциация 

„Български пипер“. Миналата година беше 

много трудна за пиперопроизводителите, 

тъй като голяма част от реколтата беше 

унищожена от градушки, а от ниската 

температура пиперът не можа да стане 

червен и се продаваше като зелен и меланж. 

 
 Така на практика доходите на 

производителите на чушки през 2017 г. са 

два пъти и половина по-ниски отколкото 

през 2016 г. „За тази година се надяваме на 

по-добри климатични условия, но тъй като 

онези които разчитат само на природата 

обикновено свършват зле, трябва да правим 

така, че доходите да бъдат все повече 

предвидими и регулируеми.  

През миналата година пипер се 

отглеждаше на 25-30 000 дка, но въпреки 

неблагоприятния сезон, Василев очаква през 

2018 г. този зеленчук да заеме още по-

големи площи. 

За да се избягват повечето 

неблагополучия в това производство, трябва 

да се правят промени по абсолютно цялата 

да се правят промени по абсолютно цялата 

верига, за да става производството все по-

предвидимо и доходите все по-стабилни. 

Необходимо е да се употребяват повече 

хибриди и да се изгради завод за разсад, 

така че посадъчния материал да става готов, 

когато е необходим на производителите. 

Необходима е употребата на много 

иновации, които водят до това пиперът да 

почервенява независимо от климатичните 

условия.  

За всичко това са нужни много 

инвестиции, технологии и машини, с които 

родните производители не разполагат. 

„Решението е по-голяма част от парите, 

които получава българското земеделие от 

ЕС, да отиват по предназначение, защото в 

бранша влизат не повече от 10% от 

средствата, за които е написано, че са за 

зеленчукопроизводството.“, твърди 

Василев. „90% се разпиляват по всякакви 

начини, но не отиват за подобряване на 

производството, като за това са виновни не 

само външни хора, но и тези заети директно 

с производството.“, уточни 

организационния секретар на „Български 

пипер“. 

 

Източник: www.economynews.bg   

http://www.economynews.bg/
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ЗАЩО ДА НЕ СИ ТУК?! 
(Място за вашата реклама) 

Повече информация за възможностите за реклама:  

info@org-bg.net  

Стъпаловидно нарастват 

цените на зеленчуците 

навсякъде в Европа през 

зимните месеци, и по-

специално в страните, 

зависими от внос, сочи анализ 

на Центъра за икономически 

изследвания на селското 

стопанство (САРА). 

Краставиците в Украйна са 

50-60% по-скъпи спрямо 

декември, 2016 г. и на едро са 

€1,5-€1,6/кг.  

От гледна точка на 

производството – в Турция се 

очаква увеличение от около 3% 

при зеленчуците през 2017 г. в 

сравнение с предходната 

година. Най-голямо ще е 

увеличението при червения 

пипер (капия) с около 16% и 

доматите с 1,6%, като 

намаление може да има при 

зеления пипер с 3,2%. 

Отпадането на забраната за 

износ на домати от Турция за 

Русия повиши цените им в 

самата Турция от около $0,9/кг 

на дребно преди отмяната на 

забраната до $1,6/кг. В 

следващите месеци цените ще 

продължат да растат, което ще 

засегне и българския пазар, 

сочат анализаторите. 

Източник: Economy news  

 

Драстично поскъпване 

на зеленчуците 

Новини за сектора 

mailto:info@org-bg.net
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Храните ще са централна тема по 

време на БГ председателството  

 

   

Министърът на земеделието и храните 

Румен Порожанов е приел реално 

председателството на Съвета на ЕС от страна 

на подчиненото му ведомство.  

 С колегите му от другите страни членки 

ще изведат общи теми по въпроса за 

следващата Обща селскостопанска политика, 

за да бъде изпратено общо послание с 

приоритетите до Европейската комисия. 

Аграрният министър изрази съжаление, че на 

европейско ниво твърде малко се говори за 

храните в контекста на ОСП, но една от 

целите на българското председателство е 

темата 

темата да бъде поставена като централна. 

Той определя като тежък въпросът с 

искането за сближаване нивата на 

субсидиите, които получават фермерите в 

ЕС, но той също ще е приоритетна по време 

на председателството ни. Предвижда се 

още дебатите на Съвета на министрите да са 

публични и да могат да се следят онлайн. 

Един от форумите в рамките на 

българското председателство ще е посветен 

на двойните стандарти при храните. 

Интересно е да се посочи, че самият Жан-

Клод Юнкер е определил темата като важна. 

Източник: www.chernomore.bg   

 

През 2017 г. спрямо 2016 г. с около 10% 

е по-малък делът на фирмите, отчели 

намаление на обемите на производство и 

продажби/обороти, а делът на 

деклариралите увеличение се запазва. 

Това показват данни на онлайн-

допитване до членовете на БСК относно 

състоянието на бизнес средата и 

предприятията през изтичащата година, 

както и очакванията им за следващата 

календарна година. 

Достъпът до външни пазари за фирмите 

остава относително непроменен през 2017 

спрямо 2016 г. 

Над половината анкетирани декларират, 

че през 2017 г. са увеличили работните 

заплати в своите предприятия. 

 

Притеснителен е фактът, че делът на 

просрочията за период над една година се 

увеличава почти двойно – от 28% през 2016 

г. на 41% през 2017 г. Сред просрочията над 

една година най-много са в сектора на 

услугите, а най-малки са просрочията (1-3 

месеца) в преработващата промишленост. 

Най-голям „глад“ за работна ръка 

отчитат предприятията от сферата на 

услугите и тези от преработващата 

промишленост, а най-малко притеснения по 

отношение на човешките ресурси имат в 

селското стопанство. 

Повече по темата можеда прочетет тук. 

Източник: www.economynes.bg  

 

Новини за сектора 

50% от фирмите с ръст на заплати 

http://www.chernomore.bg/
https://www.google.com/url?hl=bg&q=http://www.economynews.bg/50-от-фирмите-с-ръст-на-заплати-news81171.html&source=gmail&ust=1515585246895000&usg=AFQjCNFnvZwqpi_q6tBE-lLTlsltLiLWZA
http://www.economynes.bg/
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 Кризата с тока за фирмите  

Новини за сектора 

По искане на национално 

представителните работодателски и 

синдикални организации в Министерството 

на енергетиката се проведе работна среща с 

министър Теменужка Петкова, председателя 

на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) Иван Иванов, 

представители на държавните компании в 

сектора, както и представители на 

Независимата енергийна борса, и сдружения 

на търговците на електроенергия. 

 
 Социалните партньори са разтревожени 

в края на годината от необоснованото, без 

връзка с реалностите в сектора, значително 

увеличение на цената на електроенергията 

за бизнеса. През последните седмици рязко 

са ескалирали претенциите от страна на 

търговците на електроенергия за 

едностранно повишаване на цените с между 

30% и 65%. Работодателските и 

синдикалните организации отново очертаха 

кризисната ситуация в сектора, която ако не 

бъде спешно овладяна, неизбежно ще се 

разпространи повсеместно. 

След 150 минутна дискусия 

представителните на национално равнище 

работодателски и синдикални организации 

се обединиха около следното: 

 Работодателските организации  

препоръчат на близо 50 000 фирми, 

препоръчват на близо 50 000 фирми, техни 

членове, които са присъединени към 

електропреносната мрежа на ниско 

напрежение и имат цени или уведомления 

за едностранно вдигане на цените на 

активната енергия над 76 лева за мегаватчас 

(0,076 лв. за киловатчас) да преминат от 

свободния към регулирания пазар от 1 

февруари 2018 г., където ще имат цена от 76 

лв./МВТЧ. За целта те следва до 10 януари 

2018 г. да направят уведомление по 

надлежния ред. 

 Бизнесът и синдикатите настояват 

министерството на енергетиката да 

предприеме всички необходими мерки за 

увеличаване на предлагането на 

електроенергия на сегмента за дългосрочни 

договори на енергийната борса. 

 Призовават БЕХ, БНЕБ и КЕВР в 

ускорен порядък да предприемат 

необходимите действия за промяна на 

правилата, графиците и работното време на 

Независимата енергийна борса с оглед 

увеличаване на възможностите за 

предлагане на електроенергия и 

недопускане на пазарни манипулации. 

 Работодатели и синдикати заявяват, 

че ще следят ситуацията на пазара на 

електроенергия и  ще пристъпят към 

организирането на съвместни протести, ако 

не бъде овладян спекулативния ръст на 

цените на електроенергията. 

Източник: www.economynews.bg  

 

http://www.economynews.bg/
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България - пробив в икономическите класации  

Икономика 

Преглед на мястото на България в 

световен мащаб, който БТПП изготви на 

базата на докладите през 2017 година на 

международни престижни институции, 

показва значително подобряване на страната 

ни по икономическа свобода, както 

и  положителни промени в 

конкурентоспособността.   

 
С 13 места по-нагоре се изкачва България 

в „Индекса на икономическата свобода“ на 

Фондация „Херитидж“ и списание 

„Уолстрийт джърнъл“– от 60-то място през 

2016 на 47-мо място през 2017 година. В 

другата класация, обаче, на канадския 

институт „Фрейзър” – „Икономическа 

свобода по света” спадаме с три места на 48-

мо място, но за нейното изготвяне са 

ползвани данни за страните от 2015 година. 

В новото издание на класацията на 

Световния икономически форум „Индекс на 

глобалната конкурентоспособност” 2017-

2018 сме класирани с позиция по-напред – 

49-то място, спрямо 50-то в предходното 

издание. На 25-то място сме в света по 

макроикономическа стабилности и по този 

подкритерий България продължава да 

получава високи оценки. В другата известна 

класация, отчитаща конкурентоспособността 

на „Международния институт за управленско 

развитие”, Швейцария, също се изкачваме с 

развитие”, Швейцария, също се изкачваме 

развитие”, Швейцария, също се изкачваме с 

една позиция от 50-то място през 2016 г. на 

49 място през 2017 г. 

Повишава се позицията на България и по 

отношение на „Индекса на просперитет“ на 

лондонския институт Легатум, където от 57-

мо място през 2016 година, днес сме на 51-

во. 

Все още страната ни има слаб успех в 

иновациите и това е областта, в която 

бизнесът и държавата трябва да насочат 

своите усилия за постигане на напредък. 

Само с една позиция напредваме – на 38-мо 

място, според „Глобалния иновационен 

индекс” от 2017 година спрямо 39-то в 

предходното издание на класацията. 

По отношение на „Индекса на 

глобализация“ на икономическия институт 

KOF отбелязваме спад с 8 позиции (30-то 

място през 2016 г.), където днес се намираме 

на 38-мо място. При „Индекса на право на 

собственост“ също се отчитат негативни 

тенденции –  от 66-то място през 2016г. 

отиваме чак на 85-то за 2017г.  

 

Източник: www.economynews.bg  

 

http://www.economynews.bg/
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Нови тенденции при храненето  

Любопитно 

Новата 2018 г. предлага собствен "набор" 

от тенденции в здравословното хранене, 

пише в. "Дейли експрес". Някои от 

очакваните течения, свързани със здравето и 

храненето, са откровено необичайни, други 

са подкрепени от науката, отбелязват 

наблюдателите. 

Пребиотици 

Тъкмо когато хората се научиха да правят 

разлика между кимчи и комбуча, ще им се 

наложи да се справят с излизащите на 

сцената пребиотици, които трябва да 

разграничат от пробиотиците. 

Пребиотиците са несмилаеми 

хранителни фибри, които стимулират 

растежа на "добрите" бактерии, които 

обитават дебелото черво и се борят с 

"лошите". За разлика от тях пробиотиците 

представляват живи бактерии, които са 

полезни за храносмилателната система. 

Европейски гастроентеролози 

прогнозират, че 2018 г. ще бъде годината на 

пребиотиците. За набавянето им експертите 

препоръчват консумацията на две порции 

плодове и пет порции зеленчуци дневно. 

Сред пребиотичните храни са чесънът, 

лукът, празът, аспержите, киселото зеле. 

Веганство 

Безмесното хранене се очаква да 

привлече още повече поддръжници през 

новата година, благодарение на никнещите 

като гъби ресторанти и заведения за бързо 

хранене, предлагащи менюта без 

животински продукти.  

 
 

Брезова вода 

Придобилата популярност кокосова вода 

през 2018 г. ще "отстъпи" на брезовата. 

Напитката е богата на витамин С, полезна е за 

кожата и действа благоприятно срещу акне, и 

освен това помага за прочистването на 

черния дроб от токсини, за облекчаване на 

артритни болки и срещу задържане на вода и 

подуване. 

Изключване на захарта 

Захарта, нарочена за главен виновник за 

преждевременно стареене и широка талия, 

се очаква да бъде изключена от менюто на 

все повече хора през 2018 г. 

 
"Причината е, че най-после се събуждаме 

и осъзнаваме всевъзможните вреди, които 

ни нанася захарта - хроничен хормонален 

дисбаланс, лоша кожа, нервност, стрес, 

депресия, безсъние, диабет", отбелязват 

натуропати от сайта The Naturalista. 

Специалистите прогнозират, че 

загрижените за доброто си здраве хора ще се 

ориентират към неподсладените млека от 

ядки, изцяло зелените смутита, чистия черен 

шоколад. Експертите вещаят и близкия край 

на смятаните за здравословни заместители 

на захарта като агаве, стевия и сироп от 

фурми. 

Нутритарианство 

Персонализираното хранене е 

подкрепено от науката. Изследвания през 

последните години са установили, че 

начинът, по който човешкото тяло реагира 

на определени храни, е строго 

индивидуален. 
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последните години са установили, че 

начинът, по който човешкото тяло реагира на 

определени храни, е строго индивидуален. 

Следващата година се очаква тази 

тенденция да се наложи още по-масово 

благодарение на нутритарианството или 

спазването на нутритарианска диета. 

"Това означава създаване на 

персонализиран режим, насочен към 

чревните бактерии, ноотропиците - 

вещества, които подобряват когнитивните 

функции, и изготвен според личните 

хранителни изисквания или предпочитания", 

обяснява Ана-Кари Гунд, мениджър на спа 

Raison d'Etre. 

Терминът нутритарианец е "изкован" от д-р 

Джоуел Фърман и включва спазването на 

хранителен режим, увеличаващ в най-голяма 

степен приема на витамини, минерали, 

антиоксиданти и фитохимикали. 

При спазването на този режим се набляга 

на консумацията на зелени листни 

зеленчуци, невъглехидратни зеленчуци, като 

чушки и патладжани, плодове, бобови 

растения и ядки. 

Кафе от гъби 

Скорошно изследване установи, че 

гъбите могат да се окажат мощно оръжие в 

борбата срещу деменцията. Очаква се 

следващата година гъбите, изобилстващи от 

мощни антиоксиданти, витамин D и 

витамини от В групата, да получат статута на 

"суперхрана". 

 

 "Гъбите стават функционални. Това 

означава, че ще започнат да никнат на 

необичайни места. Очаквайте ги под 

формата на кафе, чай, здравословни 

напитки", казва Дарън Бийл, основател на 

сайта MuscleFood. 

Суперпрахове 

От матча (зелен чай на прах) и мака до 

куркума и какао - очаква се 2018 г. да бъде 

годината не на суперхраните, а на 

суперпраховете. 

"Ползите за здравето от т.нар. 

суперпрахове е документирана. Очаквайте 

догодина те да придобият задължителен 

статут и съответно бум в потреблението им", 

казва Бийл. 

 

Ябълков оцет 

Ябълковият оцет е известен "спасител" на 

хора, страдащи от диабет, и на застрашени от 

сърдечносъдови заболявания. Тенденцията 

е през 2018 г. той да се "преквалифицира" от 

подправка за салата в съставка на газирани 

напитки. 

Адаптогени 

Адаптогените са естествени добавки, 

които помагат за контролиране на диабет и 

холестерол, и освен това противодействат на 

умората и стреса. Като такива през 2018 г. те 

ще заемат достойно място на рафта до 

популярните магнезий, цинк и витамини. 

Източник: www.economynews.bg  
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