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БЮЛЕТИН на Съюз на преработвателите 

на плодове и зеленчуци 

Брой 9/м. октомври 2018 г. 

Ще има ли промяна 

в бюджета по 4.2? 

 

 
 

 

 

 

 

 

Здрави и силни от 

малки на 8-ми ноември  

 

 
 

 

 

 

 

 

Промени в Закона за 

храните  

 

 
 

 

 
 

 

Варени или сурови 

зеленчуци?  
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Приоритетен ли е наистина консервният бранш през 

текущия програмен период?  

Новини от СППЗ 
 

Приключи последния етап от 

предварителното класиране на подадените 

проектни предложения в рамките на втория 

прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от Програмата за развитие на 

селските райони, чийто бюджет възлиза на 

85 млн. евро. В рамките на приема се 

подадоха общо 539 проектни предложения. 

Видно от публикуваната информация на 

10.09.2018 г. на сайта на ДФ „Земеделие“, 

стартира обработката на проектни 

предложения за административно 

съответствие и техническа и финансова 

оценка, оценени с 75 или повече точки по 

критериите за подбор.  

Този факт отново притесни основните 

браншове от ХВП индустрията сериозно, 

поради факта, че се очертава ситуация, 

сходна на предходния прием от 2015 г. 

Хранително вкусовата промишленост, в 

частност  месопреработвателния и 

консервния бранш са с най-дългогодишна 

история, изведени като приоритетни сектори 

в настоящия програмен период. 

Единствената мярка, по която фирмите от 

тези браншове могат да се модернизират и 

да получат финансиране е подмярка 4.2. 

Представителите на двата бранша, подали 

проектни предложения в рамките на приема, 

масово са оценени с под 75 точки. Всички те 

са действащи предприятия с утвърдени 

пазарни позиции, осигуряващи заетост в 

регионите със значителен експортен 

потенциал.  

През първия прием на проектни 

предложения през 2015 г. единици от 

съществуващите консервни 

предприятиядостигнаха до минималния праг 

от 55т, с които стартира разглеждането на 

съществуващите консервни предприятия 

достигнаха до минималния праг от 55т, с 

които стартира разглеждането на 

предложенията в рамките на приема. 

Причината за това беше, че част от 

предприятията в градските ареали не бяха 

поставени при равен старт с тези, 

позиционирани в селските общини. С 

действията, които МЗХГ предприе, за 

промяна на критериите за подбор, нашите 

браншове се надяваха, че вторият прием ще 

бъде различен от първия и ще подпомогне  

предимно съществуващите предприятия с 

повече от 3 г. история и с експортен 

потенциал, реализиран през този период. За 

съжаление фактите показват отново, че 

именно на тези предприятия им липсват 

точки. СППЗ активно взе участие при 

разглеждането на новите текстове и 

промените по подмярка 4.2 след първия 

прием в Тематичните работни групи, както и 

в Комитета по наблюдение на програмата и 

конкретно Шестото заседание на КН от 

09.12.2016 г., на което бяха одобрени 

настоящите критерии за подбор. Поради ред 

причини, поради които не стартира приема 

през 2017 г., уверено заявяваме, че не сме 

сигурни, че тези промени и новите критерии 

успяха да защитят последователните 

действия и интересите на съществуващите 

преработвателни предприятия в страната.  

С пълния текст на писмото и направените 

предложения от страна на СППЗ и АМБ към 

МЗХГ, може да се запознаете тук. 

Вярваме, че ще се намери път към 

ползотворното бъдещо сътрудничесто 

между институциите и работещия бизнес!  

http://org-bg.net/media/docs/Letter_MZH_250918-25092018134336.pdf
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Бюджетът за директните плащания за България няма 

да бъде намален с 0,7%  

Новини от СППЗ 
 

"Добрата новина е, че бюджетът за 

директните плащания за България през 

следващия програмен период след 2020 г. 

няма да бъде намален с 0,7%, каквито бяха 

първоначалните разчети, а дори ще има 

увеличение с около 250 млн. евро".  

 
Това съобщи министърът на 

земеделието, храните и горите Румен 

Порожанов на дискусия на „Национален 

земеделски форум – ОСП след 2020 г.“, 

ротационен домакин на която беше 

Националната асоциация на 

зърнопроизводителите.  За 2020-2024 г. 

парите по първи стълб – директни плащания 

за България се планира да бъдат 5,6 млрд. 

евро при около 5,35 млрд. евро  през 

настоящия програмен период. 

 
България ще се присъедини и към 

страните, които настояват да няма 

намаление като цяло на средствата за 

Общата селскостопанска политика и те да 

 страните, които настояват да няма 

намаление като цяло на средствата за 

Общата селскостопанска политика и те да 

бъдат запазени, обясни още министър 

Порожанов. Това нямаше как да стане по-

рано, защото страната ни не можеше да 

подкрепи подобна декларация преди края на 

председателството на Съвета на ЕС. 

Предвиденото на този етап намаление на 

парите за развитие на селските райони ще 

може да бъде компенсирано с национални 

средства. 

По  многогодишната финансова рамка 

всяка страна от ЕС има различни претенции и 

ще бъде голям успех, ако преговорите 

приключат до април 2019 г., каза 

земеделският министър.   

 
На този етап повечето от държавите в ЕС 

изразяват позиция, че предложените от ЕК 

тавани на субсидиите  трябва да са 

доброволни  и всяка страна след анализ да 

взема решение за  размера им. България 

настоява и в ОСП да бъде поне запазен или 

увеличен процентът на т.нар. обвързана 

подкрепа и да продължи прилагането на 

преходната национална помощ.  В 

дискусията участваха и зам.-министър 

Вергиния Кръстева и експерти от 

земеделското министерство. 

Източник: МЗХГ 
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Трето издание на вкусната дегустация на СППЗ 

„Здрави и силни от малки“  

Новини от СППЗ 
 

В периода от 7-ми до 10-ти ноември 

2018г. ще се проведе международната 

специализирана изложба ИнтерФуд&Дринк 

в Интер Експо Център – София. И тази година 

Съюзът ще разполага с информационен щанд 

през четирите дни на изложенията. 

Водени от убеждението, че заедно 

можем да научим децата да обичат и ценят 

българските продукти, за трети път, СППЗ ще 

организира детско образователно шоу-

дегустация ”Здрави и силни от малки” на 

8.11.2018г. (четвъртък) от 10.00 до 11.30 часа 

в централното фоайе на Експо центъра. 

Детското шоу е продължение на 

Програмата на Съюза за повишаване на 

потребителската култура. Целта е 

запознаване и популяризиране на качествата 

на традиционни за България консервирани 

плодове и зеленчуци сред подрастващите. 

Правим едно по-различно и забавно 

представяне на преработени плодове и 

зеленчуци, произведени от фирми-членове 

на Съюза, с много подаръци и изненади. 

Заедно с водещи-аниматори децата и 

придружителите им се забавляват и 

едновременно с това научават повече за 

полезните свойства на консервираните 

плодове и зеленчуци, за тяхното приготвяне 

и съхранение, за богатата гама от продукти, с 

които могат да разнообразят ежедневното си 

меню по един здравословен и много вкусен 

начин. 

представяне на преработени плодове и 

зеленчуци, произведени от фирми-членове 

на Съюза, с много подаръци и изненади. 

Заедно с водещи-аниматори децата и 

придружителите им се забавляват и 

едновременно с това научават повече за 

полезните свойства на консервираните 

плодове и зеленчуци, за тяхното приготвяне 

и съхранение, за богатата гама от продукти, с 

които могат да разнообразят ежедневното си 

меню по един здравословен и много вкусен 

начин. 

Каним фирмите, желаещи  да промотират 

свои продукти пред децата, придружителите 

им, специално поканени журналисти и 

посетители да заявят предварително в офиса 

на СППЗ своя интерес към детското шоу-

дегустация.  

Ще се радваме на вашето присъствие, за 

да се забавляваме и учим заедно! 
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Консервната промишленост през 2017 година   

Новини за сектора 

През 2017 година са преработени 91.3 

хил. тона пресни плодове и 103.9 хил. тона 

пресни зеленчуци. Произведена е 74.4 хил. 

тона готова продукция от плодове, a готовата 

продукция от зеленчуци е 86.1 хил. тона.   

С най-голям дял от преработените 

плодове са черешите, ябълките и прасковите. 

От преработените зеленчуци с най-голям дял 

са доматите, пиперът и картофите. 

 
Преработени са 91.3 хил. тона пресни 

плодове, с 3.9% повече от предходната 

година. От преработените плодове с най-

голям дял са доставените от български 

производители – 64%, следват доставките от 

ЕС – 24%, и внос от трети страни – 7%. 

Предприятията стопанисват 358 хектара 

площи, от които са доставени 3 % от 

преработените плодове. Делът на плодовете, 

преработени на ишлеме, е 2%. Преработени 

са 103.9 хил. тона пресни зеленчуци, с 0.8 % 

повече от предходната година. От 

преработените пресни зеленчуци с най-

голям дял са доставените от български 

производители – 84%, следват доставките от 

ЕС – 8%, и внос от трети страни – 2%. От 

площите, стопанисвани от предприятията 

производители – 84%, следват доставките от 

ЕС – 8%, и внос от трети страни – 2%. От 

площите, стопанисвани от предприятията 

(379 хектара), са доставени 5% от 

преработените зеленчуци, а на ишлеме са 

преработени 1% от зеленчуците. 

 
В производството на готова продукция са 

използвани 5.9 хил. тона зеленчукови 

концентрати или други междинни продукти, 

като 61% от тях са   местно производство. 

Най-големи количества зеленчукови 

концентрати и полуфабрикати, вложени в 

производството на готова продукция, са от 

домати – 4 417 тона.    

 
Може да заявите директно свое копие от 

секторния анализ на СППЗ „Преработка и 

консервиране на плодове и зеленчуци - 

развитие на производството, вноса, износа и 

продажбите в България. Състояние към 

декември 2017 г.“ тук. 

 
 

http://www.org-bg.net/bg/report
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Над 80% по-малка реколта от грах, но два пъти по-

голяма продукция на круши на годишна база    

 

Новини за сектора 

Продукцията от повечето наблюдавани 

пролетни култури е под нивата, отчетени по 

същото време на 2017 г. Най-значителен спад 

(с над 80%) е налице при соята и градинския 

грах, поради съществено намаление както на 

площите с тези култури, така и на средните 

добиви, сочат данни на МЗХГ. От друга 

страна, производството на пипер, силажна 

царевица, картофи, домати и сорго бележи 

ръст от 14,4% до два пъти на годишна база, в 

резултат от увеличение както на 

реколтираните площи, така и на средния 

добив. 

При почти всички трайни насаждения и 

етерично-маслени култури към 13 септември 

се отчита ръст на производството на годишна 

база, с между 2,3% (малини) и над два пъти 

(круши). Това е свързано основно с 

увеличение на реколтираните площи, а при 

някои култури като череши, вишни, сливи, 

ябълки, круши, винени лозя и маслодайна 

роза – и на по-висок среден добив, сочат 

данните на МЗХГ. Изключение правят 

кайсиите и прасковите, чиято продукция е 

съответно с 50,4% и 20,2% под нивата 

отпреди една година. 

Източник: МЗХГ 
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http://www.org-bg.net/bg/book/255
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Промени в Закона за храните срещу двойния 

стандарт  

Новини за сектора 

СППЗ 

Асоциацията на индустриалния капитал в 

България (АИКБ) подкрепи инициативата на 

земеделските кооперации "Произведено в 

България" за изменение и допълнение на 

Закона за храните, за да се гарантира на 

българския потребител, че храната, която 

консумира, ще бъде идентична на храната в 

страната, в която тя е произведена. 

Предложени са високи глоби за нарушенията 

- между 1 и 3% от годишния оборот при първо 

и до 10% при повторно, като целта на 

промените е да се прекъсне порочната 

практика на двойни стандарти при храните. 

 
Според предложението при вноса на 

храни трябва да се въведе нов документ. 

Става въпрос за сертификат, с който да се 

удостоверява, че продуктът е със същото 

съдържание, състав и рецептура, както тези в 

държавата, в която са произведени, сочи 

предложението. Документът ще се изисква и 

в случаите, когато храни от една и съща 

марка се произвеждат едновременно в 

България и другаде, като в този случай за 

водеща ще се приема страната, в която е 

направена първата регистрация на продукта. 

Въпросният сертификат ще се проверява и 

регистрира от агенцията по храните. 

БСП съобщиха преди дни, че също имат 

идеи за въвеждането на допълнителен 

сертификат за двоен стандарт при вноса на 

храни. В 

 

за двоен стандарт при вноса на храни. В 

парламента зам.-председателят на 

земеделската комисия Светла Бъчварова 

заяви, че сертификатът е за съответствие, 

като идеята е да бъде включен в 

международна база данни за обмен с 

другите държави. Целта по този начин е да се 

гарантира във всички държави, че всеки 

производител предлага еднакви продукти, 

стана ясно от думите й. 

На този етап не е ясно дали някоя от 

идеите ще получи достатъчно 

парламентарна подкрепа. В момента в 

Народното събрание има гласуван 

законопроект на първо четене за изменение 

в закона за храните, което се случи още в 

края на миналата година. Той обаче не е 

разглеждан на второ четене в комисии и 

зала, като по неофициална информация на 

"Капитал" това се дължи на спорове около 

текстове, свързани с регулацията на пазара 

на трапезни и минерални води. 

Същевременно от лятото в целия ЕС тече 

"сравнима" проверка за двоен стандарт при 

храните, за която Европейската комисия 

отдели 2 млн. евро в началото на 2018 г. 

Очаква се първите резултати от нея да са 

готови в края на годината, като планът на 

Брюксел е до средата на 2019 г. да бъдат 

приети и общоевропейски законодателни 

промени срещу "двойния стандарт". 

 

Източник: www.capital.bg   

 

http://www.capital.bg/
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Разходите за труд се ускориха през второто тримесечие  

Новини за сектора 

Разходите за труд през второто 

тримесечие на тази година се ускориха на 

годишна база, след като в периода януари – 

март се забавиха, показват предварителните 

данни на Националния статистически 

институт. 

 
Общите разходи на работодателите за 

един отработен час от наетите от тях лица 

нарастват с 8,5% спрямо второто тримесечие 

на 2017 година. 

Индексът на разходите за труд е 

краткосрочен икономически показател, 

имащ за цел да отразява тримесечното 

изменение на разходите на работодателите 

за един отработен час от наетите лица по 

трудово или служебно правоотношение. 

В НСИ изчисляват, че увеличението в 

индустрията е с 10%, в услугите - със 7%, и в 

строителството - с 10,5%. 

По икономически дейности през второто 

тримесечие на 2018 г. най-висок ръст на 

общите разходи за труд спрямо година по-

рано е регистриран в икономическите 

сектори „Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения“ - с 14,9%, 

„Административни и спомагателни 

дейности“ - с 12,7%, и „Култура, спорт и 

развлечения“ - с 11,6%. 

Националната статистика отчете, че 

намаление на общите разходи за труд е 

регистрирано в икономически сектор 

„Операции с недвижими имоти“ - със 7,5%. 

регистрирано в икономически сектор 

„Операции с недвижими имоти“ - със 7,5%. 

От април до юни тази година, в сравнение 

със същия период на миналата година, 

разходите за възнаграждение за един 

отработен час се увеличават с 8,3%, а другите 

разходи (извън тези за възнаграждения) - с 

9,4%. 

По икономически сектори изменението 

на разходите за възнаграждения спрямо 

същия период на предходната година варира 

от 15,8% за „Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения“ до (-8%) за „Операции с 

недвижими имоти“. 

    Индекс на общите разходи на 

работодателите за труд (Календарно 

изгладени, 2012 = 100) 

 
България е сред 11-те страни в ЕС, които 

регистрират ускорение на растежа на 

разходите за труд през второто тримесечие 

на годината спрямо първото. А сред 

държавите с най-високи темпове доминират 

страните от Централна и Източна Европа, 

които свиват разликата в заплатите с по-

богатите западноевропейски членки на 

съюза. 

Източник: www.investor.bg  

http://www.investor.bg/
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Минималната заплата да е обвързана с производителността 

на труда? 

Новини за сектора 

СППЗ 

Производителността на труда трябва да е 

сред основните фактори за определяне на 

минималната работна заплата (МРЗ) у нас. 

Така ще се създадат предпоставки да се 

дадат предимства на форми на заплащане, 

които в по-голяма степен да мотивират 

високопроизводителния труд. За целта 

трябва да има сключване на национално 

споразумение за въвеждане на механизъм за 

договарянето на МРЗ и окончателен отказ от 

административното й определяне. 

Това становище застъпиха от 

Асоциацията на индустриалния капитал в 

България (АИКБ) на кръгла маса на тема 

„Модели за договаряне на МРЗ на основата 

на разработения Модел за изчисляване на 

производителността на труда”. 

АИКБ предложи нов модел за договаряне 

на минимална работна заплата и въвеждане 

на практиките на колективно договаряне на 

производителността на труда, съобщават от 

пресцентъра на организацията. 

От асоциацията настояват определянето 

на минимални осигурителни доходи (МОД) 

да бъде прекратено и заменено с договаряне 

на минимални работни заплати по 

икономически дейности. Определянето на 

допълнителните възнаграждения за 

прослужено време и професионален опит 

(така наречените „класове“) трябва изцяло 

да бъде прехвърлено в сферата на 

колективното договаряне. 

Новият модел е базиран на основата на 

разработения Модел за обективна оценка на 

производителността на труд. Според модела 

минималната работна заплата за страната 

няма да се определя от Министерски съвет, 

както е в момента, а ще се договаря по 

специален механизъм, който ще е резултат 

на национално тристранно споразумение 

между национално представителните 

специален механизъм, който ще е резултат 

на национално тристранно споразумение 

между национално представителните 

синдикати и работодателските организации с 

държавата. 

 
Предлага се и преминаване към 

договаряне по икономически дейности 

между съответните представителни 

организации на работодателите и на 

работниците и служителите на 

отраслово/браншово равнище. Според 

експертите на АИКБ колективното 

договаряне на ниво икономически дейности 

е много по-адекватно на икономическите 

реалности и особено на тенденциите в 

динамиката на производителността на труда, 

тъй като трендът на производителността на 

национално равнище не съответства на този 

при отделните икономически дейности. 

Според АИКБ в момента при 

определянето на минималната заплата не е 

икономически издържано минималната 

заплата по отрасли, браншове и 

икономически дейности да се определя, 

след като е дефинирана минималната 

работна заплата за страната. 

С пълния текст на статията може да се 

запознаете тук. 

Източник: www.investor.bg  

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/aikb-minimalnata-zaplata-da-e-obvyrzana-s-proizvoditelnostta-na-truda-268275/
http://www.investor.bg/
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Учени от Тракийския университет разработиха 

инсталация за отглеждане на риба и зеленчуци  

Новини за сектора 
 

Двама учени от Аграрния факултет при 

Тракийския университет в Стара Загора 

регистрираха в Патентното ведомство модел 

на инсталация, с която в затворен цикъл се 

отглеждат риба и зеленчуци. 

Целта е инсталацията да се развие и 

продава за малки и стартиращи компании, 

има и разработка за по-големи 

производители. 

Инсталацията е предназначена за 

селектирано отглеждане на риби, 

ракообразни, мекотели и водорасли. Тя е 

интегрирана за отглеждане на 

нискостеблени растения като цветя, билки, 

зеленчуци и други.  

Икономическите разчети на създателите 

показват, че възвращаемостта на 

инвестицията в "малка" рибно-зеленчукова 

аквапонна 

 
показват, че възвращаемостта на аквапонна 

инсталация е от 12 до 14 месеца. От всеки 

килограм използвана храна за рибите се отделят 

нутритивни вещества, които служат като 

хранителна база за отглеждане на 8-10 

килограма марули или 5-6 килограма чери 

домати. 

Източник: www.capital.bg  

http://www.capital.bg/
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Защо варените зеленчуци са по-полезни от  суровите 

Любопитно 

Не винаги суровите зеленчуци са по-

полезни от тези, които са преминали през 

кулинарна преработка. Например от 

варените моркови можем да усвоим пет пъти 

повече каротеноиди, отколкото от суровите. 

 
Плодовете и зеленчуците са перфектни 

източници на калий, бетакаротин и витамин 

С, както и на други витамини. Но за да 

получите максимум полезни вещества, 

трябва да знаете как да го направите. 

Ако ядете морковите сурови, ще усвоите 

нищожни количества от бетакаротина, който 

в тялото ви ще се превърне в провитамин А. 

За малките деца суровите моркови са 

направо вредни. 

Целулозата и пектинът, които се намират 

в оранжевия зеленчук, прекалено силно 

натоварват стомаха на детето. Освен това във 

варените моркови има три пъти повече 

антиоксиданти, отколкото в суровите. 

Сигурно сте забелязали, че при варене 

много от зеленчуците стават по-меки – това 

води и до омекотяването на стените на 

клетките на тези зеленчуци. 

Суровият спанак носи на организма ви 

само два процента каротеноиди, докато 

свареният дава цели тридесет процента от 

тези полезни вещества на тялото ви. 

Наистина, някои витамини се губят при 

топлинна обработка, но тези, които остават, 

се усвояват в голяма степен. 

се усвояват в голяма степен. 

Сигурно обичате салата от пресни 

домати. Но трябва да знаете, че варените и 

задушените домати са много по-полезни от 

пресните домати. Топлинната обработка 

намалява витамините им, но подобрява 

усвояването на ликопен. 

Ликопенът е силен антиоксидант и 

предпазва от болести на кръвоносните 

съдове и от много злокачествени болести.  

Така например патладжанът е най-добре 

да се опече. Така се увеличава 

концентрацията на калий, а нитритите и 

нитратите излизат заедно със сока, който не 

трябва да се консумира и да се използва за 

основа на сосове. 

Идеалният вариант е да консумирате 

зеленчуците сварени, на пара, печени или 

задушени.  

 
Картофите са полезни най-вече когато са 

с кората. Най-ценните вещества – витамин С 

и калий се съдържат в кората. Затова 

картофите са най-полезни, когато са печени 

по селски – с измита кора. 

Много често в организма на любителите 

на суровите плодове и зеленчуци се 

забелязва излишък на силиций. Той е опасен 

с това, че измества калция и магнезия и това 

води до ранна остеопороза. 

Източник: www.gotvach.bg  

http://www.gotvach.bg/

