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Новини от СППЗ

Трето издание на вкусната дегустация на СППЗ
„Здрави и силни от малки“
Уважаеми колеги, партньори и приятели,
каним ви да се присъедините към нашата
Образователна инициатива - ”Здрави и силни
от малки” за здравословно хранене на децата
през предстоящия зимен сезон по време на
специализираното изложение Интер Фуд &
Дринк.

За трети път Съюзът на преработвателите
на плодове и зеленчуци организира детското
образователно шоу-дегустация ”Здрави и
силни от малки”.
Инициативата е част от дългосрочната
програма на Съюза
„Повишаване на
потребителската култура“. Целта ни е да
обърнем внимание на институциите и
родителите за необходимостта и полезността
от включване на консервирани плодове и
зеленчуци
в
дневното
меню
на
подрастващите.
В тазгодишното събитие ще участват
водещи специалисти и диетолози в областта
на детското и здравословно хранене, които
ще запознаят ръководителите на детски ясли,
градини, учебни заведения, детски кухни и
родителите какво е нужно за пълноценното и
здравословно хранене на човек от ранна
детска възраст. Поканени са и представители
на институциите, които формират и прилагат
националните политики в тази област: МЗ -

националните политики в тази област: МЗ НЦОЗА, МЗХГ – БАБХ, МОН и др.
Целта ни е с обединени усилия да
предоставим
достоверна
и
научно
обоснована
информация
на
заинтересованите и върнем подрастващите
към традиционните за страната ни храни и
конкретно към преработените плодове и
зеленчуци.
След експертната част, събитието ще
продължи с шоу-дегустация за най-малките
ни потребители. Детски аниматори ще
представят по по-различен и забавен начин
продукти от консервирани плодове и
зеленчуци, произвеждани
в България.
Малките ни гости и техните придружители
ще се забавляват и едновременно с това ще
научат повече за полезните свойства на
преработените плодове и зеленчуци, за
начина им на приготвяне и съхранение, като
и за богатата гама от продукти, с които могат
да разнообразят ежедневното си меню по
един здравословен и много вкусен начин.
Очакваме ви на 8.11.2018г. от 10.00 до
12.00ч. в централното фоайе на Интер
Експо Център – София!

Екип СППЗ
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Новини за сектора

Консервната промишленост през 2017 година, част 2
През 2017 година готовата продукция от
плодове е 74.4 хил. тона. Делът на
консервите (вкл. конфитюри и компоти) е
38%, замразените плодове са 17%, а
плодовите
концентрати
и
сокове
представляват 19%. Тези три основни
продукта съставят 74% от произведената
продукция от плодове. В произведената
продукция от праскови са вложени 17.9 хил.
тона пресни праскови, като са получени 21
хил. тона готова продукция, в т.ч. 20.4 хил.
тона праскови в захарен сироп (97%).
Реализацията на готовата продукция от
праскови в страните от ЕС е 32%, в България е
7%, а за трети страни са предназначени 8%.
В произведената продукция от вишни са
вложени 2.9 хил. тона пресни вишни.
Произведената продукция е 2.7 хил. тона, в
т.ч. 1.4 хил. тона замразени вишни (50%), а
компотите и сладката са 0.7 хил. тона (26%).
Реализацията в страните от ЕС е 39%, в
страната са реализирани 26%, а на склад към
31.12.2017 година са останали 21% от
произведената и налична продукция. В
готовата продукция от череши са вложени
29.6
хил.
тона
пресни
череши.
Произведената продукция е 18.8 хил. тона.
Реализираната готова продукция от череши в
ЕС е 46%, а на склад към 31.12.2017 година са
останали 41% от произведената и налична
продукция.
През 2017 година готовата продукция от
зеленчуци е 86.1 хил. тона, вкл. смес от
плодове и зеленчуци. Делът на консервите
(вкл. от гъби и от картофи) е 58%,
замразените
зеленчуци
са
16%,
а
концентратите и соковете представляват
12%. Тези три основни артикула съставят 86%
от
произведената
продукция
от
зеленчу.(таблица 4). В производството на

зеленчуци. В производството на 17.8 хил.
тона готова продукция от домати са вложени
37.7 хил. тона пресни домати. Доматеният
концентрат заема 42% от произведената
продукция от домати, a консервираните
домати са 21%. В страната е реализирана 54%
от продукцията от домати, изпращанията за
ЕС са 5%, a износът в трети страни е 6%.
Запасите в края на годината са 35%. В
продукцията от сладък пипер са вложени
13.8 хил. тона пресен пипер, като са получени
11.3 хил. тона готова продукция. Печеният
пипер е 40% от готовата продукция, а
замразеният – 30%. Реализираната готова
продукция от сладък пипер в страните от ЕС е
24%, в България – 28%, а за трети страни са
изнесени 2%. Запасите в края на годината са
46%.
Делът на готовата продукция от
преработени плодове, реализирана в
страната, е 23%. Изпращанията за ЕС са 35%.
Износът за трети страни е 5% от общата
продукция. Делът на
количествата от
плодова продукция на склад към 31.12.2017
г. и други е 37%. Реализираната в България
готова продукция от преработени зеленчуци
е 43%, изпращанията за ЕС са 23%, а износът
в трети страни е 7%. Делът на зеленчуковата
продукция на склад и други е 27%.

Източник: МЗХГ, отдел “Агростатистика”
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Новини за сектора

ЕП: реформа на системата на ДДС с цел опростяване и
пресичане на измамите
През м. октомври евродепутатите
подкрепиха
по-голямата
част
от
предложената от Европейската комисия
реформа на системата на ДДС, като в същото
време предложиха някои корекции, като
например да се определи максимална ставка
на ДДС.
Два законодателни акта бяха гласувани.
Единият има за цел да улесни търговията в
рамките на единния пазар, особено за
малките и средни предприятия, и да намали
измамите с ДДС. Вторият се отнася до
създаването на по-ясна система от ставки на
ДДС. Двата законодателни акта са част от
широкообхватния пакет от мерки, които се
предлагат, за да се реформира системата на
ДДС и да се подобри яснотата при
трансгранични плащания.

трансгранични плащания.
Според проучвания страните от ЕС губят
всяка година до 50 милиарда евро от
трансгранични измами с данък добавена
стойност.
Чрез двете гласувания евродепутатите
подкрепиха посоката на реформите,
предложени
от
Комисията,
като
същевременно предложиха да се установи
максимална ставка на ДДС от 25%,
механизми за разрешаване на спорове,
система за автоматично уведомяване за
промени в правилата за ДДС в различните
държави членки и информационен портал,
който да дава точна информация за ставките
на ДДС в ЕС.
Източник: www.bia-bg.com

Вие вече ползвате ли новия наръчник на СППЗ?
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.
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Новини за сектора

Евродепутати спират нелоялните търговски практики
към доставчиците на веригите
Евродепутатите
от
Комисията
по
земеделие вкараха в черен списък основните
нелоялни търговски практики, които
ритейлърите прилагат към производителите
на храни и особено към малките фермери.
Основните мерки предвиждат веригите да не
могат
да
продават
продукти
под
себестойност, край на закъснелите плащания
към доставчиците на веригите и анулирането
на поръчките с кратко предизвестие.
Какво включва черният списък на
нелоялни търговски практики?
 заплащания, извършени в срок поголям от 30 дни за нетрайни селскостопански
и хранителни продукти и по-голям от 60 дни
за трайни продукти, считано от последния
ден на месеца, в който фактурата е получена
или на договорения ден за доставка;
 едностранно анулиране на поръчка на
нетрайни продукти в срок по-кратък от 60
дни от договорената дата.
 когато купувач откаже да попише
писмен договор с доставчика, който съгласно
новите правила ще има право да го изиска,
или откаже да предостави на доставчика
достатъчно подробни условия на доставка;
 когато купувачът сподели или
злоупотреби
с
конфиденциална
информация, свързана с условията на
доставка.
Условията на споразумението за доставка
не трябва никога да са резултат от
икономическата зависимост на доставчика от
купувача, казват евродепутатите. Те също
настояват, че освен ако не е предварително
договорено, купувачът не трябва да продава
продуктите на цена, по-ниска от закупената,
след което да изисква от доставчика да

след което да изисква от доставчика да
заличи разликата.
Евродепутатите
предлагат
на
производителите на храна да им бъде
позволено да подават оплаквания там,
където са установени, дори нелоялната
търговска практика да е извършена другаде в
ЕС. Националните изпълнителни органи ще
се занимават с жалбите и с налагането на
санкции след извършена проверка.
„Организациите на производителите ще
имат
много
по-силна
роля
след
окончателното
влизане
в
сила
на
предложенията ни в Европейския парламент.
Това ще постави не само техните
представители, но и самите земеделски
производители в по-добра позиция при
преговорите с веригите и прекупвачите.
ЕС вече има законодателство за борба с
нелоялните търговски практики между
бизнеси
и
потребители
(Директива
2005/29/ЕО), но все още няма европейски
правила против нелоялните практики между
различните оператори във веригата за
доставка на храни.
Сред най-разпространените нелоялни
търговски практики са забавяния на
плащането, ограничен достъп до пазара,
едностранни промени или промени със
задна дата на договорните условия, внезапно
и неоправдано прекратяване на договор,
нелоялно прехвърляне на търговски риск и
прехвърляне на разходи за транспорт и
съхраняване на доставчиците.
С пълния текст на статията може да се
запознаете тук.
Източник: www.agronovinite.com
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Новини за сектора
СППЗ

АИКБ предлага законови промени за въвеждане на
менторството в предприятията
Асоциация на индустриалния капитал в
България (АИКБ) разработи предложения за
допълнение на Кодекса на труда, чрез които
методите за обучение и подпомагане в
работна
среда
„менторство“
и
„застъпничество“
да
бъдат
правно
регулирани и да се използват в българските
предприятия.
Предложението e отправено към
Министерство на труда и социалната
политика, като имащо право да предлага
законодателни изменения и допълнения.
С промените в законодателната уредба се
цели да се повиши трудовата пригодност на
новопостъпилите работници и да се осигури
приемственост в работните процеси.

Менторството е инструмент, който дава
възможността новоназначения работник
бързо да се адаптира към работната среда и
правилата за работа в предприятието, като
по този начин упражняваната от него
професия стане по-привлекателна и се
създадат условия за устойчива заетост.
Методът е насочен към това да подпомага
компаниите да се възползват от възможния
максимален потенциал на човешките

максимален потенциал на човешките
ресурси и те да увеличат своя капацитет за
постигане на целите и приоритетите в
дейността. Така по-опитният служител
прехвърля знанията и уменията си на помалко опитен, за да се преодолеят всички
трудности в кариерата и да се постигне
социален растеж.
Застъпничеството, от своя страна, е
предназначено да отговори на практическите
предизвикателства, пред които са изправени
новоназначените работници. Това могат да
бъдат подкрепа на професионалните
отговорности
на
работника/служителя,
подпомагане
за
усъвършенства
комуникационните умения, подпомагане
при търсенето на решения на възникнали
проблеми и подкрепа при разрешаването на
конфликти.
Според д-р Искрен Ангелов, началник
отдел в Министерство на труда и социалната
политика е добре текстовете за менторство и
застъпничество да бъдат формализирани в
нормативната уредба, тъй като това би
оказало
положителен
ефект
върху
работодателите, като преди това обаче бъдат
обсъдени в още по-широк формат.
Като пряк резултат от използването на
двата метода за обучение и подпомагане в
работна среда бяха посочени още
увеличаването
на
ангажираността
и
удовлетворението
от
работата,
увеличаването на производителността на
работниците и служителите. Похватите
подкрепят в голяма степен и кариерното
развитие и управлението на талантите.
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Българските потребители са сред най-лоялните към
веригите и марките
Търговията на дребно е по-конкурентна
от всякога и големите вериги се борят
всекидневно за пазарен дял. Затова не бива
да ни изненадва, че европейската ритейл
сцена се характеризира с агресивни
промоции. Словакия и Чехия са лидери в това
отношение, като повече от половината от
продажбите на хранителни стоки през 2017 г.
са били на промоция. В някои други пазари
(като например Португалия, Унгария, но не
само) около 40% от продажбите са били с
дискаунт.

Ситуацията в България не е много поразлична, тъй като през 2017 г.
впечатляващите 46% от продадените
хранителни стоки в модерните търговски
обекти са на промоция, а това представлява
с 2% повече в сравнение с 2016 г. Водещи в
това отношения са някои захарни категории,
като шоколадови вафли, рула и шоколади, но
и кафе и уиски. Повече от две трети от
продажбите на тези категории през 2017г. са
били на промоция и само една трета – на
регулярна цена.
Според годишното изследване Shopper
Trends, проведено от Nielsen по целия свят,
българските потребители са сред найлоялните към веригите и марките в Европа.
Това има пряка връзка с промоциите, тъй
като едва 10% от потребителите биха
сменили

сменили търговеца на базата на това кой
предлага най-атрактивните промоции. От
друга страна, 31% от анкетираните купуват на
промоция, когато вече харесват марката
(това е най-висок процент за Европа) и 17%
казват, че промоциите не влияят на избора
им на марка.
Истината е, че спрямо 4-5 години назад
българските потребители са една идея поавантюристични, но все още голяма част от
тях предпочитат да пазаруват в магазините и
продуктите, които вече познават.
Анализирайки
ефективността
на
промоциите в цяла Европа, може да се
отбележи, че в много случаи те се използват
като защитен механизъм от търговците на
дребно и производителите, но те не успяват
да увеличат значително продажбите в
категорията.
Въпреки че няма данни за българския
пазар, тук се открояват щедрте промоции,
като средният размер на отстъпката през
2017 г. е 21% - по-висока от повечето други
страни
в
региона.
Търговците
и
производителите би трябвало да работят в
посоката да не предлагат на потребителите
ниски цени, а по-скоро да избират промоции,
които носят допълнителна стойност за
категориите.
Не на последно място, съветът и към
търговците, и към производителите е да не
предлагат промоции само заради самите
промоции, а да измерват ефективността на
различните инструменти и да инвестират в
тези, които стимулират дългосрочния
растеж.
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Новини за сектора
СППЗ

Нови европейски правила въвеждат как да се посочва
произходът на основните съставки на храните
В края на май тази година беше приет нов
регламент, който урегулира правилата за
посочване на страната или мястото на
произход на основната съставка при храните.
Той е насочен към случите, при които храната
и основната й съставка не произхождат от
едно и също място/страна.
Новият Регламент 2018/775 не се прилага
за обичайни и родови наименования, които
включват буквален произход, но нямат
никакви указания за произход или място на
произход на храната (например: сос
"Болонез"), както и защитени географски
указания и регистрирани търговски марки
(като Aceto Balsamico di Modena).
Различни варианти за посочване на
страната на произход са посочени в акта. Те
включват:
 "ЕС", "извън ЕС", "ЕС и извън ЕС"; или
 регион или друга географска област в
границите на няколко държави членки или в
границите на трети държави, ако са
определени така съгласно международното
публично право или са разпознаваеми от
обичайно
информирания
средностатистически потребител; или
 риболовна зона на ФАО или море или
сладководен басейн, ако е определен като
такъв съгласно международното право или е
разпознаваем от обичайно информирания
средностатистически потребител; или
 държава членка/държави членки или
трета държава/трети държави; или
 регион или друга географска област в
границите на държава членка или в
границите на трета държава, ако са
разпознаваеми от обичайно информирания
средностатистически потребител; или

 страната на произход или мястото на
произход съгласно съответните разпоредби
на съюза, приложими за основната
съставка/основните
съставки,
или
с
пояснение, както следва:
 "(наименование
на
основната
съставка) е/не е с произход от (страната на
произход или мястото на произход на
храната)" или друга подобна формулировка,
която би имала същото значение за
потребителя.

Операторите
в
хранителната
промишленост трябва да са наясно, че
Регламент 2018/775 въвежда изискване
произходът на основните съставки да се
обозначава в същото зрително поле като
означението за произхода на храната.
Обозначаването може да бъде с думи или
невербално. Размерът на шрифта не може да
бъде по-малък от минималния размер на
шрифта, изискван по Регламент 1169/2011,
т.е. 1.2 мм височина или съответно 0.9 мм
височина за опаковки, чиято най-голяма
повърхност е с площ по-малка от 80 кв. см.
Европейската комисия промени датата,
от която регламентът ще започне да се
прилага, а именно 1.04.2020 г. Съгласно
преходните мерки храните, пуснати на
пазара или етикетирани преди 1.04.2020 г.,
могат да бъдат продавани до изчерпване на
наличностите.
Източник: www.capital.bg
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Любопитно

Мотивиращите истории на 7 души, постигнали
огромен успех, но започнали кариерата си с фиаско
1. Стивън Спилбърг – неприет за студент
Гениалният режисьор и сценарист Стивън
Спилбърг два пъти не е приет да следва в
престижния USC (Унивеситета на Южна
Калифорния) във факултета за кино и театър.
Това обаче не го отказва от мечтата му.
Записва се в Калифорнийския държавен
университет. Години по-късно, когато
Спилбърг е вече известен, от USC му връчват
почетна диплома. По-добре късно, отколкото
никога,
са
казали
хората!

Днес Стивън Спилбърг е носител на два
Оскара и шест номинации за най-важното
филмово отличие. Филмите му "Челюсти",
„Извънземното" и „Джурасик парк" са найдоходоносните за своето време. Към
момента състоянието му възлиза на 3 млрд.
долара.
2. Майкъл Джордан – недопуснат в
отбора на гимназията
Един от най-добрите баскетболисти на
всички времена, "Въздушният" Джордан (Air
Jordan) не е допуснат до основния
баскетболен отбор на гимназията, в която
учи. С обяснението, че ръстът му е едва 172
см, той е принуден да играе за
второстепенния тим. Резултатът? 25 точки на
мач. На следващата година Майкъл е
поканен в титулярния състав.
Майкъл Джордан става 2 пъти

Майкъл Джордан става 2 пъти
олимпийски шампион с отбора на САЩ и 6
пъти шампион на NBA с Chicago Bulls. Носител
е на безброй титли за най-полезен играч,
най-добър реализатор и пр. Притежава 1
млрд. долара.

3. Джоан К. Роулинг – отхвърлена от 12
издателства
Авторката на поредицата за Хари Потър
пише първата книга за момчето-магьосник
малко след развода си, когато е самотна
майка, напълно разорена и с диагноза
клинична
депресия.
Финансовото
й
положение е толкова трагично, че няма пари
да направи ксерокопия на книгата и
препечатва всяко копие, което изпраща до
издателствата в Англия. 12 отказват.
Причината? Книгата е твърде голяма за
децата! След дузината неуспешни опити
нейният агент й съобщава новината! От
малкото издателство Bloomsbury Publishing
са харесали книгата! Причината? Шефът на
компанията, Найджъл Нютън, решава да
направи нещо, което останалите издатели
очевидно не са – показва книгата на истинско
дете. 8-годишната му дъщеря се влюбва в нея
и решението е взето. Годината е 1996-та.
Днес Harry Potter е световна марка, чиято
стойност възлиза на около 15 млн. долара.
Книгите от поредицата са преведени на
повече от 65 езика.
Джоан К. Роулинг е първият човек, станал
милиардер от писане на книги. Творбите й са
продадени в над 500 000 копия по света, а
състоянието й възлиза на 1 млрд. долара.
Очаквайте продължение...
Източник: www.gnezdoto.net
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