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Равносметка, тенденции и цели на СППЗ 

Новини от СППЗ 
 

 Годишното общо отчетно-изборно 

събрание на СППЗ се проведе на 06.06.2018 г. 

в конферентната зала на Парк и СПА Хотел 

Марково /с.Марково, гр. Пловдив/. 

Събранието започна с преглед на 

материалите по дневния ред - Доклад на УС 

за тригодишния отчетен период, ГФО с  

Одиторския доклад, Предложения за 

промени в устава и Предложение за 

определяне на размера на годишния членски 

внос с правила  за издължаването му, както и 

Проекто-насоките за развитие на 

организацията в периода 2018-2021 г. 

Председателят на УС, г-н Константин 

Ламбрев, представи  резюме на Отчетния 

доклад и  направи преглед на извършеното 

по направления: организационна дейност, 

взаимодействие с държавни и общински 

институции, партньорски и работодателски 

организации, обучения за повишаване на 

компетенциите, издателска дейност, 

организиране на изложения у нас и в 

чужбина и свързани с тях събития, съвместни 

инициативи с учебни заведения, подготвящи 

кадри за бранша,  работата по различни 

проекти, както и участието на СППЗ в 

работната група, подготвила проекта на 

новия Закон за храните. 

В заключение г-н Ламбрев обобщи, че 

въпреки сериозния напредък на индустрията 

и Съюза има още какво да се желае, така че 

да се повиши нейния имидж и на работещите 

за нея. Според него, като че ли членовете на 

СППЗ все още не осъзнаваме важността и 

силата на организацията ни и не се 

възползваме активно от възможностите и 

потенциала ѝ за постигане на общи цели.    

След обсъждане на представените 

материали, присъстващите приеха отчетния 

доклад на УС и КС, финансовия отчет за 

периода, правилата за определяне и 

издължаване на членския внос, 

доклад на УС и КС, финансовия отчет за 

периода, правилата за определяне и 

издължаване на членския внос, 

предложените промени в устава, както и 

основните насоки за дейността на СППЗ през 

следващите три години. 

 
Последната точка от дневния ред бе 

избор на членове на  УС и КС. Отговорността 

да направи селекция и предложи състав на 

следващия Управителен и Контролен съвет 

бе възложена на комисия с председател 

проф. Пламен Моллов. В експозето си той 

посочи трите водещи принципа, които са 

следвали при изготвяне на предложенията за 

състав на УС и КС - обновяване, 

приемственост, компетентност.  

След проведеното тайно гласуване, 

членовете на Общото събрание избраха 

Управителен Съвет в състав:  

 Стойко Кировски 

фирма „Джем и джем” 

 Константин Ламбрев 

фирма „Конекс-Това” 

 Димитър Ангелинов  

фирма „Диони” 

 Милена Калибацева 

фирма „Филикон-97” 

 Стойчо Георгиев 

фирма „Балкан Агрикалчарал”  

 Тина Карадимова  

фирма „Пелтина”  

 Николай Жеков          - фирма „Цима 99” 

/нов член/ 
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Стойко Минчев Кировски 

е роден през 1962г. в гр. 

Пловдив. Завършва 

ВИХВП през 1987г. 

специалност "Технология 

на микробиологичните и 

ферментационни 

процеси". Научен 

сътрудник е по специалност "Ферментация на 

възобновяеми органични продукти“ към УХТ. 

Към момента е съсобственик и управител на  

семейната фирма   "Джем и Джем" ООД, гр. 

Пловдив. Фирмата е основана през 1995 г. и от 

2003 г. е редовен член на СППЗ. Специализирана 

е в производството на плодово - захарни 

консерви – конфитюри, мармалади, желета, 

топинги. 

Г-н Кировски е член на Управителния съвет на 

Съюза на преработвателите на плодове и  

зеленчуци от 2005 г.  
 

Новини от СППЗ 
 

 Николай Жеков  

фирма „Цима 99” 

 Контролен съвет в състав: 

 Антон Вальов 

фирма „Сторко”  

 Георги Разсипийски 

ЕТ„Булгарплод Кюстендил - Г.Разсипийски”  

 Свилен Петков  

фирма „Сатко”  

Съгласно Устава на Съюза, новоизбраните 

членове на УС проведоха първото си 

заседание, на което единодушно избраха за 

председател на СППЗ  г-н Стойко Кировски. 

Кратка биографична справка 

 

Стойко Минчев Кировски е роден през 1962г. 

в гр. Пловдив. Завършва ВИХВП през 1987г. 

специалност "Технология на 

микробиологичните и ферментационни 

процеси". Научен сътрудник е по 

специалност "Ферментация на 

възобновяеми органични продукти“ към УХТ. 

Към момента е съсобственик и управител 

на  семейната фирма   "Джем и Джем" ООД, 

гр. Пловдив. Фирмата е основана през 1995 г. 

и от 2003 г. е редовен член на СППЗ. 

Специализирана е в производството на 

плодово - захарни консерви – конфитюри, 

мармалади, желета, топинги. 

Г-н Кировски е член на Управителния 

съвет на Съюза на преработвателите на 

плодове и зеленчуци от 2005 г.  

След приключване на Общото отчетно-

изборно събрание се проведе  Работна 

среща в началото на преработвателния 

сезон. По традиция в срещата участваха 

фирми, консервиращи плодове и зеленчуци -   

членове и нечленове на СППЗ, доставчици на 

суровини, материали и машини, партньорски 

организации.  

По време на Работната среща със 

специални презентации участваха : 

 Г-н  Христиан Петков - фирма 

„Фригокомерс Интернешънъл”, който 

представи темата - ”Професионална 

хладилна техника; анализ на хладилните 

агенти и тенденциите в законодателството".  

 Фирма „Руен машинари” с 

презентация на тема: „Фирма JUMAG 

Dampferzeuger GmbH – представяне на 

продуктовата програма за производство на 

чиста пара за хранително вкусовата 

промишленост“ , представена от г-н Мариус 

Центнер и превод от г-жа Юлия Минева и 

 Г-н Илия Тодоров - представител на 

Кьолнския панаир за България представи 

темата - "Да видиш и да бъдеш видян на 

Anuga 2019. Подготовка, участие и работа 

след изложението." Участието на г-н Тодоров 

в срещата бе във връзка с инициативата на 

СППЗ да организира участие на фирми от 

бранша на изложението „АNUGA-2019” на 

обща изложбена площ.  

И трите теми предизвикаха интерес и 

дискусия, които естествено се пренесоха и на  

организираната вечеря в ресторанта на 

комплекса. 

Екипът на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци би искал да изрази своята  

благодарност за професионалния и отговорен подход в инициативите и действията на 

членовете на Управителния и Контролния съвет през изминалия мандат! 

На членовете на новото ръководство пожелаваме да са креативни в идеите и действията 

си за успешното развитие на Съюза! 
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Възможности за финансиране на иновативни идеи 

по ПРСР 2014-2020 

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи 

в рамките на ЕПИ“ 

Новини за сектора 

Очакван прием -  септември 2018 г. 

Общ бюджет по подмярката - 20 млн. 

евро.  

•  Подкрепата се предоставя за 

сформиране и функциониране на 

оперативни групи за постигането на целите 

на Европейското партньорство за иновации 

/ЕПИ/ за селскостопанска производителност 

и устойчивост. 

•  Оперативните групи се сформират за 

изпълнение на конкретен иновативен проект 

и за конкретен период на действие. 

При кандидатстване за подкрепа 

оперативната група представя: 

• Описание на целта; 

• План с основни предвиждани 

дейности и очаквани резултати с приложен 

характер; 

• Описание на първоначален състав на 

членовете на оперативната група.  

Фази на финансиране 

Първа фаза - сформиране на 

оперативната група. Предоставя се подкрепа 

за: 

• проучване за приложимостта на 

иновативния проект в конкретни географски 

райони и стопанства; 

• анализ на конкретните 

производствени методи във връзка с 

въвеждането в практиката; 

• създаване на база данни; 

• допустимо е да се подкрепят и 

дейности за стимулиране на интерес с цел 

избор на подходящи стопанства за прилагане 

на иновативното предложение и евентуално 

разширение на оперативната група.  

Подкрепата за първата фаза се 

на иновативното предложение и евентуално 

разширение на оперативната група.  

Подкрепата за първата фаза се 

ограничава до една година. 

Втора фаза - функциониране на 

оперативната група 

• Подкрепят се дейностите за 

осъществяване на сътрудничеството, както и 

преките дейности и инвестиции за 

изпълнение на иновативния проект. 

• Продължителността на втората фаза 

се посочва и обосновава в зависимост от 

иновативното предложение и очакваните 

резултати.  

• При кандидатстване за подкрепа 

оперативните групи преценяват дали ще 

изпълняват проекта с първа и втора или само 

с втората фаза. 

Условия за участниците в оперативните 

групи 

Сформирани от минимум два субекта, 

които са лица или организации от следния 

вид: 

• Земеделски стопани 

• Научни институти или опитни станции, 

които извършват научни изследвания и 

научно обслужване - организации по Закона 

за ССА и Закона за БАН 

• Висши училища с акредитации по 

релевантни професионални направления   

• НПО с предмет на дейност в областта 

на селското или горското стопанство, 

опазване на околната среда или водите 

• МСП в областта на преработката на 

храни 

• Консултантски организации с предмет 

на консултантската дейност в областта на 



  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 5/2018   Стр. 6     Стр. 6 

   

Новини за сектора 

храни 

• Консултантски организации с предмет 

на консултантската дейност в областта на 

селското стопанство или храните. 

Участието на земеделски стопани в 

оперативната група е задължително! 

Допустими разходи и размер на сумата 

по дейности  

Максималният размер на допустимите 

разходи за една оперативна група и за един 

проект е 1 000 000 евро.  */има предложение 

за намаляване на тавана/ 

• Проучвания за приложимост на 

иновативния проект – 5 000 евро на година за 

оперативна група – допустими самоза първа 

фаза на изпълнение; 

• Стимулиране на интерес и 

разширяване на оперативната група – 10 000 

евро нагодина за оперативна група – 

допустими само за първа фаза на 

изпълнение; 

• Текущи разходи във връзка със 

сътрудничеството – 35 000 евро на година за 

оперативна група – допустими само за втора 

фаза на изпълнение. 

• Преки разходи за изпълнение на 

иновативния проект, включително разходи 

за инвестиции,  съгласно представен 

инвестиционен план – допустими само за 

втора фаза на изпълнение. 

• За разходите за проучвания, 

разходите за стимулиране на интерес и за 

текущите разходи във връзка със 

сътрудничеството максималният интензитет 

на помощта е 100%. 

• Максималната ставка на помощта е 

70% от размера на допустимите инвестиции 

в случаите, когато видът на инвестициите в 

рамките на преките разходи в 

осъществявания проект попадат в обхвата на 

подмерки 4.1 или 4.2. от ПРСР 2014-2020. 

Проект на критерии за подбор на 

проекти за първа фаза   

1. Принос на иновативния проект за 

прилагане и разпространение на нови 

продукти, процеси и практики в приоритетни 

области – 7 т. 

2. Капацитет на оперативната група за 

изпълнението на целите на иновативния 

проект – 33 т. 

Оценката се извършва на базата на  

количествените и качествени характеристики 

на оперативната група, включително научен, 

консултантски и практически опит. 

Проект на критерии за подбор на 

проекти за втора фаза  

1. Прилагане на интерактивния подход и 

на приложимост на резултатите от 

иновативния проект за първичното 

производство на земеделска продукция или 

преработката – 55 т. 

2. Ефект от планираните форми и методи 

за разпространение на резултатите за 

достигане до широк кръг земеделски 

стопани – 5т. 

По специална обява за оперативни групи, 

изпълнявали проекти с първа фаза. 

В следващия брой на Бюлетин на Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци 

ще публикуваме втора част от статията 

„Възможности за финансиране на 

иновативни идеи по ПРСР 2014-2020“. 

Информацията представя примери за 

приложение на иновативни идеи.  

Материалът е разработен по материали 

на ЕПИ АГРИ и е предоставен от Институт за 

агростратегии и иновации, част от 

информационна кампания „Иновациите – 

винаги на мода!“ 
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http://www.org-bg.net/bg/book/255
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Актуални новини за зеленчукопроизводството  

Новини за сектора 

По предварителни данни на Евростат в 

страната  през  2017  г.  са  произведени около 

159  хил.т  домати, 55 хил.т. краставици и 55 

хил.т. пипер. Впечатление  прави  рязкото 

увеличение  на  производството на домати, с

13% на годишна база,  силен скок за 

последните 2-3 години.  

При  пипера  се  забелязва  силно 

редуциране  на  производството  на 

годишна  база  с  23%,  а  при  краставиците 

спад от 27%.  

Нивата на самозадоволяване в страната 

обаче не се  подобряват  осезаемо. 

През  2018  г.  самозадоволяването с домати 

е 68% . За сравнение  през 2007 г., процентът

на самозадоволяване е бил  82%, отчитайки 

само официалния внос.    

При  пипера,  по  прогнози  на  САРА, 

нивата  на  самозадоволяване през 2018 г.ще 

бъдат около 77%.  През 2007 г., този процент

е бил 87%. 

При  краставиците,  нивата  на 

самозадоволяване  през 2018 г. се очаква да 

бъдат около 89%. През  2007 г., този процент

 е бил 101%.  

Цените  на  едро  през  първото 

тримесечие на  годината  са  по-

ниски  отколкото  през  миналата  година, но

остават сред най-

високи от 2007 насам.   Във второто 

тримесечие на година по оценки на  САРА, 

цените  на едро ще паднат  с до 5% при 

доматите и 55% при краставиците.   

 Изкупната цена на домати през м. 

април,2018 г. в Турция  е 0,51 US$/кг., докато 

изкупните  цени на мароканските  домати 

към края на същия месец са 0,2 US$/кг, по 

данни  на www.tridge.com Конкурентните 

предимства  на южните  страни са именно в 

този сезон на годината, като през  лятото  ев

ропейските  страни  успяват  да  предложат  

достатъчно продукция на съизмерими цени. 

този сезон на годината, като през  лятото   

европейските  страни  успяват  да предложат  

достатъчно продукция на съизмерими цени. 

В момента изкупните цени на пипер от 

Турция са 0,4  US$/кг, докато износните цени

оттам са около 1,22 US$/кг.  Износът на 

пипер от Гърция е на цена от 1,47 US$/кг. 

Очаква  се износните цени на пипера от тези

страни в  следващите  месеци  до  лятото  да

се  понижат  до  1-

1,1  US$/кг, като цените да паднат по-

драстично след м. юли. 

Производствените цени на краставиците 

също варират, като  в Турция – третият по 

големина производител, цените към  края на 

м. април, 2018 г са 0,38 US$/кг, а в Полша, 

която  вече е 11 в света по обем на 

производство - 0,36 US$/кг.  

Придадената стойност в 

зеленчукорпоизводството все повече ще се 

определя от качеството на продукцията. В 

анкетно проучване на McKinsey&Company 

сред 23 000  европейски  потребители  се 

посочва,  че  качеството  на  зеленчуците  за  

тях е по-важно отколкото цената. 

 
Подобрението на качеството на 

продукцията не води до увеличение на 

разходите, а намалението на добивите се 

възнаграждава от по-добри цени. 

Източник: Бюлетин САРА, м. април 2018 

 

http://www.tridge.com/
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Стопаните вече могат да заявяват онлайн еднодневни 

договори и за 4 часа 

20 % по-малко дарени храни след отпадането на 
ДДС 

Новини за сектора 
 

От 28. май 2018 г. земеделските стопани 

могат да заявяват онлайн договори за един 

ден и за четири часа, съобщавата от Главна 

инспекция по труда (ГИТ). 

Промените са в следствие актуализирана 

система за онлайн предоставяне, 

регистриране и отчитане на образците на 

договори по член от Кодекса на труда за 

наемане на работници за краткотрайна 

сезонна селскостопанска работа при 

обработка на насажденията и прибирането 

на реколтата от плодове, зеленчуци, розов 

цвят и лавандула. 

В софтуера вече са заложени 

съгласуваните с НАП размери на 

осигурителните вноски, които трябва да 

бъдат заплатени авансово при наемане 

работници за 4 часа. Актуализиран е и 

калкулаторът на системата, чрез който се 

изчислява размерът на сумите за 

осигурителни вноски и данък общ доход, 

които са за сметка на осигуреното лице, 

както и нетното възнаграждение, което 

трябва да му бъде изплатено. 

 

Остава и възможността еднодневни 

договори да се заявяват на място в 

дирекцията "Инспекция по труда" по 

местонахождение на обработваемата площ. 

В Указанието за предоставяне, регистриране 

и отчитане на този вид договори, 

публикувано в сайта на ГИТ, в рубриката "За 

работодатели и работещи", подрубрика 

"Трудови правоотношения", също е отразен 

размерът на осигурителните вноски за 4 часа. 

на работници за 4 часа. Актуализиран е и 

калкулаторът на системата, чрез който се 

изчислява размерът на сумите за 

осигурителни вноски и данък общ доход, 

които са за сметка на осигуреното лице, 

както и нетното възнаграждение, което 

трябва да му бъде изплатено. 

 

Източник: www.investor.bg   

С 20 % по-малко са дарените храни в 

Българската хранителна банка през 

изминалата 2017 г. Това съобщи Цанка 

Миланова, изпълнителен директор на БХБ, 

по време на Десетата кръгла маса, 

организирана от Съза по хранителна 

промишленост към Федерация на научно 

техническите съюзи. Основната причина за 

това е, че заедно с отпадането на ДДС за 

дарени храни е въведено специално 

етикетиране на този вид продукция, което е 

обезсърчило фирмите да даряват. 

„Желаещите да предоставят храна трябва 

задължително да обозначат дарението и да 

посочат, че то не е предназначено за пазара. 

Много от тях предпочитат да унищожат 

храната, вместо да я предоставят на банката, 

тъй като етикетирането излиза по-скъпо“. 

посочат, че то не е предназначено за пазара. 

Много от тях предпочитат да унищожат 

храната, вместо да я предоставят на банката, 

тъй като етикетирането излиза по-скъпо“. 

Текстовете трябва да отпаднат или да се 

променят, защото в момента законът 

причинява допълнителни тежести, според 

Цанка Миланова. 

Тя сподели още, че с въвеждането на 

промените с отпадането на ДДС се е целяло 

именно да се насърчат повече 

производители да даряват храна, но се е 

получило точно обратното. 

 

http://www.investor.bg/
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Въвеждат цветово етикетиране на храните до края 

на 2018 г. 

Новини за сектора 
 

Най-големите хранителни компании в 

света - Mondelēz International, Nestlé, 

PepsiCo, Coca-Cola и Unilever, ще започнат да 

въвеждат цветни етикети върху продуктите 

до края на 2018 г. Различните етикети ще се 

появят тестово в магазините в избрани 

страни от ЕС, но засега няма информация кои 

са те. Компаниите очакват да съберат данни 

за потребителските възприятия до края на 

2020 г. 

Целта на въвеждането на 

Усъвършенстваната система за етикетиране 

на хранителния състав с цветово кодиране 

(ENL) е да се подпомогне процесът за оценка 

на възможностите за хармонизирано 

етикетиране в Европа, който беше стартиран 

на 23 април 2018 г. ENL схемата е доброволна 

инициатива, която големите компании 

стартираха още миналата година. 

 
Цветните етикети имат за цел да 

подпомогнат избора на по-здравословни 

храни чрез предоставяне на опростена, 

лесна за разбиране и съдържателна 

информация за хранителния състав на 

продуктите. ENL надгражда вече 

съществуващата в ЕС монохромна схема на 

препоръчителен дневен хранителен прием, 

която е позната на над 500 млн. потребители, 

като добавя цветове към стойностите, които 

отразяват хранителното съдържание на 

действително консумирана порция. 

Предлаганият етикет ще предостави на 

потребителите точна информация какво се 

съдържа в действително консумираната от 

тях порция храна. В отсъствието на 

Предлаганият етикет ще предостави на 

потребителите точна информация какво се 

съдържа в действително консумираната от 

тях порция храна. В отсъствието на 

общоевроейска дефиниция за размер на 

порция, ENL компаниите потърсиха научна 

експертиза за разработването на надеждна 

методология за определянето на 

референтен размер на порция за храни и 

напитки в ЕС. 

 
Резултатите от проучване по темата 

показват, че хората са положително 

настроение към промяната в етикетирането 

на продуктите. Респондентите конкретно са 

отговорили, че предпочитат цветен етикет 

спрямо монохромнен етикет с 

препоръчителен дневен прием. Друга 

промяна, която съспътства новите етикети е, 

че европейските потребители като цяло 

предпочитат етикиране „на порция“ пред 

етикиране „на 100g“, когато става въпрос за 

сравнение на съдържание на хранителни 

вещества на различни продукти, 

използвайки етикет с цветово кодиране 

Проучването е проведено сред 3500 

потребителя в 7 страни-членки на ЕС. 

Източник: www.economic.bg  

http://www.economic.bg/
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Международно законодателство за кадмий, живак, 

олово и микотоксини в храни и ролята на ЕС 

Организацията на ООН за прехрана и 

земеделие (ФАО) и Световната здравна 

организация (СЗО) създават Комисията на 

Кодекс Алиментариус, като международна 

организация за определяне на стандарти за 

храните. Кодекс Алиментариус или "Кодекс 

за храните" е съвкупност от стандарти, 

насоки и ръководства за добри практики, 

които правителствата доброволно избират 

да използват, с цел осигуряване на 

безопасността и качеството на храните, както 

и на лоялна международна търговия с храни. 

Стандартите, насоките и ръководствата се 

разработват от Кодекс комитети и се приемат 

от  Комисията на Кодекс Алиментариус, при 

което се преминава през процедура от 8 

стъпки. Споразуменията на Световната 

търговска организация за санитарни и 

фитосанитарни мерки и за технически 

бариери пред търговията изрично признават 

Кодекс стандартите като международна база 

за сравнение.  

Кодекс комитетът за замърсители в храни 

(CCCF) е постоянно действащ, с една 

пленарна сесия годишно, на която се 

съгласуват проекти за: (а) допустими 

максимални граници (MLs) на замърсители в 

храни, събрани в Общ стандарт за 

замърсители и токсини в храни и (б) 

ръководства за добри практики за 

намаляване и предотвратяване на 

замърсяването на храните.  

От 12 до 16 март 2018 г., в гр. Утрехт, 

Нидерландия, се проведе 12-та сесия на този 

Комитет (CCCF12), като по-важните взети 

решения са както следва: 

Максимални граници за олово в 

определени продукти, включени в Общия 

стандарт за замърсители и токсини в храни  

На 12-та си сесия, Комитетът продължи да 

определени продукти, включени в Общия 

стандарт за замърсители и токсини в храни  

На 12-та си сесия, Комитетът продължи 

да ревизира установените MLs за олово в 

храни, включени в Общия стандарт за 

замърсители и токсини в храните, за да се 

гарантира че MLs са на разумно постижимо 

най-ниско ниво. Взе се решение да се 

намалят MLs за олово в гроздов сок, чътни 

от манго (гъст сладко-кисел сос), 

мазнини/смеси от тях за намазване, 

мазнини и масла за хранителни цели и 

готварска сол (с изключение на готварска 

сол, добивана от солени блата). Тези 

решения на CCCF12 бяха подкрепени от ЕС и 

неговите държави членки (ДЧ) и изпратени 

за окончателно приемане от Комисията на 

Кодекс Алиментариус. 

По отношение на преработени доматени 

концентрати, в съответствие с изразената 

позиция на ЕС, CCCF12 реши да отмени 

установеното досега ML за олово в тези 

храни и да се прилага установената ML за 

олово в пресни домати, чрез използване на 

фактори за концентрация.  

Комитетът се съгласи да се установи ML 

от 0.3 mg/kg за олово в пресни култивирани 

гъби (печурка, гъба кладница и гъба 

Шиитаке), което идентично с ML в ЕС. 

 
Изготвил: Д-р Светлана Черкезова, 

главен експерт при ЦОРХВ 

Новини за сектора 
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 Кратка история на американския кетчуп 

Любопитно 

Днес ДФ „Земеделие“ започна 

превеждането на субсидията по схемите за 

обвързано с производството подпомагане за 

плодове и зеленчуци. 

Повече от 9 450 земеделски стопани, 

заявили за подпомагане плодове и 

зеленчуци, които са попълнили декларация 

по образец и са предоставили документи за 

реализация на произведената продукция в 

срок до 31.01.2018 г. ще получат 

подпомагане по схемите. Общият размер на 

оторизираните средства по Схема за 

обвързано подпомагане за плодове (основна 

група) - СП (основна) е 29,296 млн. лева, 

Схема за обвързано подпомагане за плодове 

(сливи и десертно грозде) - СП (други) е 6,260 

млн. лева, Схема за обвързано подпомагане 

за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ 

(други) е 4,356 млн. лева. 

подпомагане по схемите. Общият размер на 

оторизираните средства по Схема за 

обвързано подпомагане за плодове (основна 

група) - СП (основна) е 29,296 млн. лева, 

Схема за обвързано подпомагане за плодове 

(сливи и десертно грозде) - СП (други) е 6,260 

млн. лева, Схема за обвързано подпомагане 

за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ 

(други) е 4,356 млн. лева. 

Източник: www.dfz.bg  

 

Кетчупът е глобална подправка, която 

отдавна се е настанила в почти всички 

модерни кухни. Японците подправят с него 

ориз, в Америка и Европа той задължително 

допълва вкуса на хамбургерите в техните 

многобройни разновидности, дава характер 

на пържените картофи и на кренвирша в хот 

дога, в някои случаи помага на спагетите и 

като цяло има почти универсално 

присъствие. Твърди се, че през 30-те години 

на миналия век някакъв американски 

производител на сладолед опитал да 

импровизира с кетчуп и резултатът не бил 

никак впечатляващ. Явно това е един от 

малкото случаи, в които кетчупът не е 

употребен на точното място.  

Мнозина свързват историята на този 

забележителен продукт с Америка, откъдето 

към средата на миналия век започнала 

неговата световна инвазия. Истината за 

неговия произход обаче е по-сложна и малко 

странна. Думата catchup за пръв път се среща 

през 1690 г. в Англия. През 1711 г. се появява 

като ketchup, а след 1730 г и като catsup. И в 

трите случая става дума за сос, приготвен от 

гъби, орехи, оцет и различни подправки.  

Според изследването на Ендрю Смит 

(Pure ketchup. A history of America's national 

condiment, 1996 г.) в дъното на цялата 

история с думата и самия сос стоят английски  

 

история с думата и самия сос стоят английски 

и датски моряци, които около 1600 г. 

пренесли от Китай един сладко-кисел сос на 

рибена основа, чието китайско име звучало 

близко до познатото "кетчуп". В Западна 

Европа през XVIII век го приготвяли от 

различни продукти. Най-старата печатана 

рецепта е от 1727 г. в книгата на англичанката 

Елизабет Смит "Изрядната стопанка" (The 

Complete Housewife).  

 
В нея като основни съставки за 

приготвянето на кетчуп са споменати: аншоа, 

лук, оцет, бяло вино, карамфил, 

джинджифил, индийско орехче, черен пипер 

и лимонова кора. За домати все още не става 

дума. Тяхното проникване в кетчупа 

трябвало да почака още близо век. Първата 

рецепта с домати е публикувана през 1812 г. 

от американеца Джеймс Мийз, а продуктът 

бил наречен "Love apples ketchup". (В 

началото на XIX век love apples - любовни 

ябълки, било едно от популярните 

наименования на доматите в Америка и 

Европа.) Самият автор на рецептата се е 

опитвал да внушава, че неговото 

произведение е повлияно от френската 

кулинарна традиция, но изглежда това е 

било просто рекламен трик. Той едва ли е 

предполагал, че тъкмо доматите в кетчупа ще 

оформят неговата завършена 

http://www.dfz.bg/
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Любопитно 

било просто рекламен трик. Той едва ли е 

предполагал, че тъкмо доматите в кетчупа ще 

оформят неговата завършена 

гастрономическа физиономия и ще го 

превърнат в продукт с бляскава и 

дълготрайна биография не само в Америка, 

но и в целия свят.  

През 1830 година новият американски 

сос на доматена основа вече бил 

сравнително добре познат на американските 

домакини благодарение на някой си Йонас 

Йеркис, който пръв започнал да го предлага 

на пазара, бутилиран в шишета от половин и 

един литър. Неговата рецепта включвала 

червени и зелени домати, захар и оцет.  

Седем години по-късно имало опасност 

историята на този продукт да тръгне в нова и 

непредвидима посока на развитие. През 

1837 г. американски производители 

продавали кетчуп в Англия, но го кръстили 

tomato chutney т.е. доматена лютеница, за да 

обърнат внимание, че той няма нищо общо с 

английския орехово-гъбен кетчуп. Не е ясно 

какво би станало, ако тъкмо думата 

лютеница се беше наложила като име на 

новия продукт вместо кетчуп. Вероятно 

светът днес би бил различен, а може би и 

България би присъствала по-активно в 

световната кулинарна комуникация.  

Изглежда тъкмо американският кетчуп е 

помогнал да се реабилитират доматите, 

които до началото на по-миналия век били 

смятани за отровни или най-малкото за 

опасна храна. В различни книги за историята 

на зеленчуците често се цитира случаят с 

американския президент Джордж 

Вашингтон, когото през лятото на 1776 г. в 

разгара на Войната за независимостта 

опитали да отровят с едно говеждо печено, 

украсено с червени домати. Ястието 

поднесъл неговият личен готвач Джеймс 

Бестли, който по съвместителство бил и таен 

агент на английската кралска армия. 

 Той бил убеден, че с Вашингтон е 

свършено и дори написал писмо по този 

повод до щаба на англичаните, в което се 

похвалил с отлично свършената работа. Писмото обаче 

Той бил убеден, че с Вашингтон е свършено и 

дори написал писмо по този повод до щаба 

на англичаните, в което се похвалил с 

отлично свършената работа. Писмото обаче 

не стигнало до своя адресат, а било открито 

чак през 1820 г., когато митът за вредата от 

узрелите домати вече предизвиквал 

иронични усмивки, вероятно благодарение и 

на кетчупа. 

Към средата на XIX век пикантният 

американски сладко-кисел доматен сос вече 

бил достатъчно популярен, за да предизвика 

и първите обществени скандали. Някои 

производители добавяли към суровините 

пепел от каменни въглища за по-наситено 

червен цвят. Други го произвеждали извън 

сезона на доматите от концентрирано 

доматено пюре, което съхранявали при 

подозрителни условия. Едва през 1900 г. 

американското правителство наложило 

строги стандарти за производство с т.нар. 

Pure food act. Тогава в Щатите вече имало 

около 100 фабрики за кетчуп. Най-голям 

успех в този бизнес постигнал Хенри Хайнц - 

едно име, което в областта на кетчупа може 

да се сравни с името на Пеле във футбола или 

Михаел Шумахер във Формула 1. През 1869 г. 

младият Хайнц отворил фабрика за 

консервирани храни в градчето Шарпсбърг, в 

щата Пенсилвания. Няколко години по-късно 

в асортимента бил включен и кетчуп, който 

през 1876 г. много успешно бил показан на 

изложението във Филаделфия. Твърди се, че 

рецептата за този продукт почти не е 

променяна до днес. 
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