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Пожелаваме на екипа на "Цима-99" попътен вятър в 

новото начинание  

Новини от СППЗ 
 

В деня, в който полагате „Първа копка“ 

на вашето ново предприятие, Ви 

пожелаваме силен дух и вяра в успеха на 

това Ви начинание и засвидетелстваме 

искреното си уважение и респект към 

безспорния професионализъм, трудолюбие 

и всеотдайност, които Вие и целият Ви 

екип проявявате ежедневно! 

От името на членовете на Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци 

пожелаваме на Вас и на всички, работещи 

за „Цима 99“, здраве, късмет, благополучие 

и успех при изпълнението на 

инвестиционния проект! 

НА ДОБЪР ЧАС! 

 
Производителят на сладка и конфитюри 

"Цима-99" ще инвестира 7 млн. лв. в нов 

логистичен център и допълнително 

оборудване за фабриката си в село Стряма, 

община Раковски. Проектът се очаква да 

приключи догодина и да увеличи капацитета 

за производство. През миналата година 

компанията увеличи продажбите си с над 

една трета, като за растежа си залага основно 

на износ. Освен в България продуктите й вече 

се продават в 38 държави. 

Складът ще бъде изграден на парцел от 

22 дка, който компанията купи миналата 

година в индустриалната зона на Стряма. 

Строителството започва в началото на 

септември и ще продължи шест месеца. 

Сградата ще бъде с разгърната площ 6500 

Строителството започва в началото на 

септември и ще продължи шест месеца. 

Сградата ще бъде с разгърната площ 6500 

кв.м и ще бъде направена от сглобяеми 

конструкции, а изпълнител на строителните 

работи е "Кастело прикаст". Компанията е 

специализирана в изграждането на 

промишлени и складови сгради, като в 

момента изпълнява подобни обекти в 11 

промишлени зони в страната. Проектът е на 

арх. Ангел Примов от "Форма студио", която 

също проектира основно индустриални 

обекти. 

Инвестицията ще надхвърли 7 млн. лв., 

като освен изграждането на склада сумата 

включва и допълнително оборудване за 

производството в съществуващата фабрика. 

Проектът ще бъде финансиран с комбинация 

от собствени средства и банков кредит, каза 

търговският директор и съсобственик Георги 

Жеков за "Капитал". В момента в "Цима-99" 

работят около 60 души, още 10-ина ще бъдат 

наети след приключването на проекта. 

Целта на "Цима-99" е да увеличи износа, 

който в момента носи 60% от приходите й. 

Основните й пазари са Израел, Япония и 

САЩ. През 2017 г. приходите от продажби на 

дружеството нарастват с 34% до 10.7 млн. лв., 

а нетната печалба се увеличава с 68% до 1.4 

млн. лв. Натрупаната от предходни години 

печалба е в размер на 5.7 млн. лв. и към края 

на 2017 г. дружеството няма задължения към 

банки. За тази година компанията планира да 

увеличи обема на продажбите за износ най-

малко с 15%. 

Източник: www.capital.bg  

http://www.capital.bg/
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Партньорството на СППЗ при изпълнение на проект 

на БСК  

Новини от СППЗ 
 

Уважаеми колеги, 

СППЗ от 2011г. е партньор на Българска 

стопанска камара в изпълнението на проект  

„Разработване и внедряване на 

информационна система за оценка на 

компетенциите на работната сила по 

браншове и региони” – 

www.competencemap.bg , като референтно 

звено в Националната референтна мрежа. 

 
Проектът стартира през 2011г. и през 

2014г. завърши първият етап от 

изпълнението му, а  в началото на 2018 г. 

започна изпълнението на втория етап на 

проекта. 

Основната цел на проекта е да се повиши 

адаптивността и ефективността и да 

балансира търсенето и предлагането на 

пазара на труда,  чрез изграждане на система 

за оценяване на ключовите компетенции * на 

работната сила по браншове и региони.  

При изпълнението на проекта се следваха 

следните специфични цели: 

- Анализ и дефиниране на 

изискванията към компетенциите на 

работната сила при отчитане на 

европейските, национални и браншови 

изисквания и стандарти; 

- Изграждане на браншова и 

регионална референтна мрежа и 

информационна система за оценяване и 

актуализиране на компетенциите на 

работната сила, съобразно настоящите и 

бъдещи потребности на пазара на труда; 

- Подобряване на координацията и 

информационния обмен между 

бъдещи потребности на пазара на труда; 

- Подобряване на координацията и 

информационния обмен между 

националните, браншови и регионални 

структури на работодателите и синдикалните 

организации и отговорните държавни 

институции при оценяване на компетенциите 

на работната сила; 

- Национално признаване и създаване 

на предпоставки за интегриране на 

информационната система за оценяване на 

компетенциите на работната сила в 

бъдещото електронно правителство. 

В първия етап на проекта за сектор 

„Преработка на плодове и зеленчуци“ с 

помощта на консултанти се разработиха  25 

секторни  компетентностни модела със 

съответните ключови компетенции.  

Разработените компетентностни модели 

са тествани в няколко  пилотни предприятия. 

Вече 3 години, фирми-членове на СППЗ 

активно ги ползват за разработване на 

фирмени длъжностни характеристики за 

съответните позиции и за оценка на 

комптенциите на персонала им. 

Сега, през втория етап на проекта, 

предстои актуализизация на тези 25 секторни 

компетентностни модела и разработването 

на още два секторни модела на 2 нови 

длъжности, съобразени със спецификата на 

сектора ни и нормативните изисквания. 

Ще очакваме вашите предложения на 

имейл office@org-bg.net  

Повече информация за проекта, както и 

разработените 25 компетентностни модела 

можете да намерите на 

www.competencemap.bg  

mailto:office@org-bg.net
http://www.competencemap.bg/
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Брюксел дава €180 000, тестват храните ни за двоен 

стандарт 

Новини от СППЗ 

Комисията за защита на потребителите 

(КЗП) ще тества храни у нас за двоен 

стандарт,  а финансирането идва от ЕС. 

Разходите за проекта възлизат на 180 хиляди 

евро. 

За целта ще се взимат лабораторни проби 

и от продукти в магазини и дистрибутори в 

страните от Европейския съюз, с които да се 

докаже дали има нелоялни търговски 

практики. Какви точно ще са стоките, които 

ще се изследват, все още не е ясно, но 

информацията до момента показва, че 

анализът ще обхване храни и спиртни 

напитки. 

Периодът за изпълнение на проекта, 

който е по Програма на Европейския съюз за 

потребителите (2014-2020 г.), е 18 месеца. 

Ще бъдат създадени методи за провеждане 

на лабораторните тестове, които да показват 

какво е качеството на продуктите. 

Редица държави от Централна и Източна 

Европа установиха със свои проверки, че 

продукти от едни и същи марки са с по-ниско 

качество в сравнение със същите стоки, които 

се продават в Западна Европа. В България 

имаше три изследвания за двойния стандарт 

при храните и трите показаха съществени 

разлики както в цената, така и в състава на 

повечето от изследваните продукти. 

В 20% от случаите има разлики в 

етикетите, а в 40% от продуктите цените са 

по-високи в България. При детските храни 

бяха констатирани и най-големи 

разминавания в стойностите в сравнение със 

Западна Европа. 

По време на международен форум на 

високо равнище в София, посветен на темата, 

министри от Европа и България и 

 

министри от Европа и България и 

еврокомисарят Вера Йоурова се споразумяха 

за обща методика за изследване на двойния 

стандарт при храните и промяна в 

законодателството. 

 
Инспектори от Българската агенция по 

безопасност на храните (БАБХ) започнаха 

масирани проверки на мандрите дали 

спазват новата наредба за хигиената на 

храните. 

Новите изисквания се прилагат само за 

храни, произведени на територията на 

Република България. 

Инспекторите ще проверяват и 

магазините дали са готови да започнат да 

прилагат новите правила за предлагане на 

млечни продукти и такива с растителни 

мазнини. 

Тези изисквания ще влязат в сила от 14 

октомври 2018 г. На етикетите им 

задължително трябва да пише “Имитиращ 

продукт” и да е обозначена съставката, която 

е използвана като частичен или пълен 

заместител на млякото. 

Храни със старите етикети могат да се 

предлагат на пазара до 14 януари 2019 г. 

Източник: www.dnes.bg  

 

http://www.dnes.bg/
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Консервната промишленост през 2017 г.  

Новини от СППЗ 
 

Окончателните данни за 2016 г. показват 

увеличение на обема на продукцията в 

сектора с 20.7% спрямо 2015 г. и с 15.7% 

спрямо 2012 г. Делът на продукцията на 

консервната промишленост в 

преработващата промишленост на страната 

за 2016 г. е 1.32%. 

 
Предварителните данни от 

краткосрочната бизнес статистика на НСИ за 

2017 г. показват намаление на 

производството в консервната 

промишленост с 6.7%, докато при оборота от 

продажби на стоки и услуги е отчетено 

увеличение с 4% спрямо 2016 г. 

Резултатите от месечното изследване по 

съкратената номенклатура на НСИ за 2017 г. 

показват увеличение спрямо 2016 г. на 

плодовите и зеленчукови сокове с 9.7%. При 

останалите видове има намаление, като при 

преработените и консервирани зеленчуци 

намалението е със 7.1%, при преработените 

и консервирани плодове - с 1.1%, а при 

майонеза, сосове и комбинирани подправки 

- с 1.9%. 

През 2016 г. общите продажби на 

производителите на консервирани и 

преработени плодове и зеленчуци, плодови 

и зеленчукови сосове, и сосове и подправки, 

са на стойност 414.9 млн. EUR, което е 

увеличение с 16.8% спрямо 2015 г. и с 40.2% 

спрямо 2012 г. 

увеличение с 16.8% спрямо 2015 г. и с 40.2% 

спрямо 2012 г. 

Количествата преработени и 

консервирани зеленчуци, продадени от 

българските производители през 2016 г. са с 

9.1% повече в сравнение с 2015 г., а спрямо 

2012 г.– с 32.6%. 

Общите продажби на преработени и 

консервирани плодове, реализирани от 

българските производители през 2016 г. в 

сравнение с 2015 г. са нараснали с 63%, а 

спрямо 2012 г. – над два пъти. 

Тези и още подробности относно 

основните тенденции в сектора, основните 

икономически показатели в сектора, данни 

за производството, вноса и износа, 

отделните преработвателни предприятия, 

може да научите като поръчате новия 

Секторен анализ за консервната 

промишленост през 2017 г.  

Може да заявите директно свое копие от 

доклада на СППЗ „Преработка и 

консервиране на плодове и зеленчуци - 

развитие на производството, вноса, износа и 

продажбите в България. Състояние към 

декември 2017 г.“ тук. 

 
Изчерпателна информация за 

състоянието на сектора при предходни 

години и възможност за поръчка на стари 

секторни анализи, може да откриете на 

страницата на Съюза – www.org-bg.net  

 

Може да заявите директно свое копие от 

доклада на СППЗ „Преработка и 

консервиране на плодове и зеленчуци - 

развитие на производството, вноса, износа и 

продажбите в България. Състояние към 

декември 2017 г.“ тук. 

 
Изчерпателна информация за 

състоянието на сектора при предходни 

години и възможност за поръчка на стари 

секторни анализи, може да откриете на 

страницата на Съюза – www.org-bg.net   

 

http://www.org-bg.net/bg/report
http://www.org-bg.net/
http://www.org-bg.net/bg/report
http://www.org-bg.net/
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Анализ на КЗК установи „плюсовете“ и „минусите“ от 

работата на производителите с търговските вериги 

Новини за сектора 

Над една година Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) анализира пазара на 

дребно с храни. Сега тя публикува документ, 

в който е попитала страните - производители 

и браншови организации, как се чувстват от 

работата си с веригите и е изброила 

плюсовете и минусите от това да продаваш в 

тези обекти. А единственият извод и 

препоръка граничи с абсурд: да има 

конструктивен диалог между търговците и 

организациите на производителите. 

 
Въпреки че не се открива проблем, 

веригите са едни от най-често глобяваните от 

комисията дружества, като санкциите са 

солидни заради големите обороти. 

Да откриеш топлата вода 

Дистрибуцията на продукция чрез 

търговските вериги осигурява за значителна 

част от доставчиците възможност за 

реализиране на големи обеми. Освен това 

гарантира по-висока сигурност при 

периодичните плащания и по-добро 

позициониране на стоките. Сред плюсовете 

са и разширените възможности за достигане 

до чужди пазари, пише в анализа. 

Проучването обхваща периода 2015-2016 

г. и първото тримесечие на 2017 г. Целта му е 

да даде обща представа за механизмите на 

договаряне и политиката при определяне на 

доставните и продажните цени на стоките 

да даде обща представа за механизмите на 

договаряне и политиката при определяне на 

доставните и продажните цени на стоките 

със собствени марки на търговските вериги и 

на стоките с марки на производител. За 

изготвянето на анализа КЗК е изискала 

информация от седем търговски вериги и 72 

фирми, от държавни ведомства, браншови и 

работодателски организации. 

Производителите и доставчиците на 

хранителни бързооборотни стоки имат 

реални възможности за избор на канали за 

дистрибуция на продукцията си, отчита 

антимонополният орган. Делът на 

търговските вериги расте, но все още делът 

на кварталните, смесените, 

специализираните магазини и пазари остава 

значителен, посочва анализът. 

Анкетираните компании открояват 

проблеми в партньорството с веригите: дълги 

срокове на отложено плащане и непрекъснат 

натиск за допълнителни и нарастващи 

годишни бонуси и отстъпки. Към минусите 

някои фирми прибавят "непосилни 

маркетингови бюджети" и "натиск за 

увеличаващи се промоционални отстъпки за 

сметка на производителя". Други доставчици 

смятат, че "търговските вериги използват 

договорни условия, съобразени с чуждо 

законодателство, и отказват преговори и 

промени, а ако все пак настъпят такива, те са 

изключително утежнени във времето". 

Всички посочени проблеми според някои 

от производители и Асоциацията на 

индустриалния капитал в България и Съюз 

"Произведено в България" се дължат на 

"притежаваната от търговските вериги сила 

на купувача". 

 

Марки на веригите vs марки на 
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Новини за сектора 

СППЗ 

на купувача". 

Марки на веригите vs марки на 

производителя 

Стоките под собствена марка на 

търговските вериги са с по-нисък дял от тези 

под марката на производител, отчита 

анализът. Но при някои от веригите е налице 

плавно повишение на дела на предлаганите 

стоки под собствена марка. При "Кауфланд" 

и при "Фантастико" това се отчита при всички 

продуктови групи, като по-съществено 

увеличение има при "основни хранителни 

продукти" (съответно с 23% и с 28%). 

Увеличение има и при "Лидл", където 

единственото изключение е точно при 

"основни хранителни продукти" (намаление 

с 21%). 

 
Повишената рентабилност и запълненият 

капацитет са сред основните предимства на 

производството на продукти под марката на 

търговска верига, посочват доставчиците. 

Сред плюсовете са също осигуряването на 

заетост и разпределянето на неизбежните 

фиксирани разходи, поевтиняването на 

цялото произведено количество стока 

поради увеличения обем. 

Неизбежното поемане на рискове да се 

работи с минимални маржове на печалба е 

един от недостатъците при производството 

на стоки под марка на търговската верига, 

твърдят от анкетираните компании. 

Например когато се налага повишаване на 

доставните цени, за периода на 

предизвестието може да се стигне и до 

производство при нулева печалба, докато 

Например когато се налага повишаване на 

доставните цени, за периода на доставните 

цени, за периода на предизвестието може да 

се стигне и до производство при нулева 

печалба, докато доставчикът получи 

одобрение на цената от страна на веригата, 

посочват производителите. 

Друг недостатък според фирмите е 

предоставянето на достъп на веригите до 

поверителна информация за рецептурата и 

технологията на производството на стоките 

под марка на търговеца, което би могло да 

му даде предимство при евентуална замяна 

на производителя. 

А, маржовете са различни 

По-голяма част от анкетираните 

дружества не залагат предварително 

различни брутни маржове на печалба при 

стоките с марка на производител и тези с 

марка на търговската верига, отчита анализът 

на КЗК. 

При част от доставчиците брутните 

маржове на печалба са по-високи при 

стоките с марки на търговските вериги, 

докато при други се наблюдава обратната 

тенденция, поради което не може да бъде 

направен еднозначен извод. 

Най-голям е делът на анкетираните 

фирми, които формират брутен марж на 

печалба до 20% и при марките на 

производител, и при марките на търговските 

вериги. Значително по-малко са дружествата 

с брутни маржове на печалба в рамките на 20 

- 40%. Равен брой компании (по две) имат 

брутни маржове между 40- 60% и при двата 

вида стоки и само една - в границите 60 - 80% 

при стоките под марка на производител, 

отчита анализът.  

Източник: www.capital.bg  

http://www.capital.bg/
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С 91,5% е по-голямо производството на домати на 

годишна база   

Новини за сектора 

С 91,5% е по-голямо производството на 

домати на годишна база. Това сочи 

оперативния анализ на МЗХГ. Увеличението 

се дължи на повече реколтирани площи. 

Производството на картофи също нараства 

съществено – с 24%, което обаче е свързано 

изцяло с по-ранно прибиране на реколтата 

през настоящата година. 

При пипера засега се отчита малко по-

високо производство от миналогодишното, с 

3,4%. Към този момент производството на 

тютю 

тютюн тип „Ориенталски“ е с 15,7% по-високо 

спрямо година по-рано, докато при тютюните 

тип „Вирджиния“ и „Бърлей“ се наблюдава 

спад, съответно с 26,8% и 47,7%. Според 

последните оперативни данни, продукцията 

от повечето наблюдавани пролетни култури 

/2,1% (пъпеши) до 91,3% (фасул)/ е под 

нивата, отчетени по същото време на 2017 г. 

Това се дължи на намаляване на 

реколтираните площи и/или средния добив. 

Източник: МЗХГ 
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С 52% е по-малка реколтата от кайсии на годишна 

база  

 

Маркировка за полезност на храните въвеждат в Белгия   

Новини за сектора 
 

Към този момент при почти всички 

наблюдавани трайни насаждения и 

етеричномаслени култури се отчита ръст на 

производството на годишна база, с между 

2,7% (ягоди) и над пет пъти (десертни лозя), 

сочи оперативния анализ на МЗХГ. Това е 

свързано основно с увеличение на 

реколтираните площи, а при някои култури 

като череши, ябълки, круши и маслодайна 

роза – и на по-висок среден добив. 

Изключение правят кайсиите и прасковите, 

чиято продукция е съответно с 52% и 22,3% 

под нивата отпреди една година. През 

последната седмица са реколтирани и 50 дка 

винени лозя. Събраната продукция възлиза 

на 10 тона при среден добив 200 кг/дка. 

Източник: МЗХГ 

  

Маркировка за безопасни и по-малко 

полезни за здравето на потребителите, 

продукти ще бъде въведена в Белгия по 

препоръка на министъра на 

здравеопазването Маги Де Блок. 

Постъпващите в магазините храни в 

бъдеще ще бъдат маркирани с буквите от А 

до Е, като всяка от тях ще бъде на определен 

 
 

фон – тъмнозелено, зелено, жълто, оранжево 

и червено. Буквено-цветовата комбинация 

ще сигнализира на купувачите, дали вземат 

продукт съдържащ хранителни вещества или 

е наситен с калории, мазнини, захар и сол. 

Белгийската асоциация за защита на 

правата на потребителите вече е 

приветствала новите регламенти, въведени 

от властите. 

Според Министерството на 

здравеопазването в Белгия, в кралството, 

чието население е малко повече от 11 

милиона души, има около 600 хиляди 

диабетици, като 15% от хората са с 

наднормено тегло. 

Източник: www.topnovini.bg   

http://www.topnovini.bg/


  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 8/2018   Стр. 13     Стр. 13 

 

Най-нелепите извинения за отсъствие от работа  

Любопитно 

В края на отпускарския сезон ви 

представяме компилация от най-абсурдните 

и забавни извинения за отсъствие от работа.  

Предлагаме ви няколко образеца на 

„извинителни бележки” от световния опит, 

като се надяваме да ги приемете с нужната 

доза чувство за хумор   

 
"Здрасти, шефе. Не мога да дойда на 

работа днес. Баба ми ме отрови с шунка." 

Това може да звучи като абсолютно 

нелепо извинение, но всъщност е било 

използвано според проучване на 

CareerBuilder. 

Проучването е направено онлайн от 

Harris Poll по поръчка на CareerBuilder сред 2 

326 мениджъри Човешки ресурси в САЩ. 

Според резултатите от него през 

последните 12 месеца 38% от служителите са 

се обаждали да кажат, че няма да идват на 

работа в случаи, в които всъщност са се 

чувствали добре. 

На някои от тях "просто не им се ходело 

на работа," докато други "искали един ден, 

за да си отпочинат" или пък "трябвало да 

наваксат малко със съня." Неколцина дори се 

обадили да кажат, че няма да идват на 

работа заради лошото време. 

Шефовете обаче също не са от вчера. По-

голяма част от работодателите споделят, че 

не са поставяли под съмнение честността на 

служителите, но 33% от тях казват, че са 

проверявали дали даденият служител казва 

не са поставяли под съмнение честността на 

служителите, но 33% от тях казват, че са 

проверявали дали даденият служител казва 

истината. 

Около 22% казват, че са уволнявали 

служител заради това, че е представил 

измислено извинение за отсъствие. 

Ето няколко от по-изобретателните 

извинения: 

1. Имах “късметлийска вечер” и не знаех 

къде се намирам. 

2. Много се разстроих от вдигането на 

лихвите по кредита ми. 

3. Eдин cлyжитeл ce oпpaвдaл c тoвa, чe 

cи cчyпил pъĸaтa, дoĸaтo ce oпитвaл дa xвaнe 

пaдaщ caндвич. 

4. Дpyг път ĸaзaл, чe бил зaĸлeщeн пoд 

лeглoтo. 

5. Дocтa изoбpeтaтeлeн cлyжитeл 

зaявил, чe вceлeнaтa мy билa ĸaзaлa дa cи 

взeмe пoчивeн дeн. 

 

6. Eднa cлyжитeлĸa ĸaзaлa, чe cи 

бpъĸнaлa в oĸoтo, дoĸaтo cи cpecвaлa ĸocaтa. 

7. Дpyгo, мaлĸo пo-личнo oпpaвдaниe 

глacялo, чe cлyжитeлят нe ce явил нa paбoтa, 

тъй ĸaтo жeнa мy cлoжилa вcичĸoтo мy бeльo 

в пepaлнятa. 

8. Eднa cлyжитeлĸa нe ce пocвeнилa 

oтĸpитo дa зaяви, чe oтивa нa плaжa, зaщoтo 

лeĸapят ѝ ĸaзaл, чe имaлa нyждa oт пoвeчe 

витaмин D. 
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Вие вече ползвате ли новия наръчник на СППЗ? 

 

 

 

Любопитно 

oтĸpитo дa зaяви, чe oтивa нa плaжa, зaщoтo 

лeĸapят ѝ ĸaзaл, чe имaлa нyждa oт пoвeчe 

витaмин D. 

9. Πpичинa зa oтcъcтвиe oт paбoтa зa 

eдин cлyжитeл билo тoвa, чe бил xвaнaт в 

изнeвяpa и зaтoвa тpябвaлo дa пpeĸapa дeня 

в изĸapвaнe нa вeщитe cи oт бyнищeтo. 

 
10. Дpyгa нe oтишлa нa paбoтa, зaщoтo 

ĸoтĸaтa ѝ ce билa зaĸлeщилa в тaблoтo нa 

ĸoлaтa. 

11. Eдин cлyжитeл oпиcaл, чe бил pитнaт 

oт лaмa и в peзyлтaт cи cчyпил ĸpaĸa. 

1. 11. Дpyг пъĸ тpябвaлo дa ce гpижи 

зa пaпaгaлa cи, ĸoйтo бил бoлeн oт 

гpип. 

2. 12. Поредното извинение гласи: 

събудих се в добро настроение и 

не исках да го развалям. 

11. Eдин cлyжитeл oпиcaл, чe бил pитнaт 

oт лaмa и в peзyлтaт cи cчyпил ĸpaĸa. 

12. Дpyг пъĸ тpябвaлo дa ce гpижи зa 

пaпaгaлa cи, ĸoйтo бил бoлeн oт гpип. 

13. Поредното извинение гласи: събудих 

се в добро настроение и не исках да го 

развалям. 

14. Току-що сложих касерола във 

фурната. 

15. Подпалих униформата си, след като я 

сложих в микровълновата фурна, за да се 

изсуши. 

16. Случайно се качих на самолет. 

17. Пластичната ми операция имаше 

нужда от “доработване”. 

Източници: www.manager.bg и 

www.profit.bg   

Какво води до развалата на плодовете и 

зеленчуците? Как да предотвратим 

замърсяването им с микроорганизми? Как да 

съхраним свежестта им при 

транспортиране? 

На тези и много други въпроси свързани с 

правилното съхранение на плодовете и 

зеленчуците, дава отговор новото издание на 

Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци „Биологично здраве на плодовете 

и зеленчуците. Превенция на добре 

известните увреждания при съхранението 

им“ с автор доц. д-р Росица Еникова. 

Подробна инфорамция за наръчника 

може да откриете тук. Поръчки за наръчника 

можете да направите на office@org-bg.net    

или да ни се обадите на 02/987 47 43. 

 

http://www.manager.bg/
http://www.profit.bg/
http://www.org-bg.net/bg/book/255
mailto:office@org-bg.net

