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Прогнозни количества плодове и зеленчуци, 

необходими за преработка през 2019 г.  

Необходимата суровина е формирана на база обобщени анкетни карти от 15 структуроопределящи 

предприятия 

Таблица 1Необходими прогнозни количества зеленчуци (тон) - нужни /договорени количества към 31.12.2018г. 

 Нужни количества (тон) Договорени количества (тон) 

Домат за консервиране – цял  4 400  3 160  

Домат за пюре 47 000 44500 

Домат за сок 550 350 

Пипер капия 16 450 9 470 

Чорбаджийски чушки 690 660 

Люти чушки  440 185 

Патладжан 3 410 2 590 

Кромид лук 401 300 

Моркови 271 220 

Зелен фасул 1 475 1 475 

Зелен грах  1 500 1 500 

Бамя  1 100 1 100 

Корнишони 1 875 1 035 

Броколи 800 800 

Карфиол  200 200 

Други 250 250 

 

Таблица 2 Необходими прогнозни количества плодове (тон) - нужни /договорени количества към 31.12.2018г. 

 Нужни количества(тон) Договорени количества(тон) 

Ягоди  957  512  

Череши  1 215 460 

Вишни 768 363 

Кайсии 1 160 850 

Праскови 15 910 3 090 

Сини сливи  1 120 620 

Малини 1 000 300 

Ябълки 4 300 300 

Круши 100 0 

Други 500 0 

 

 

  

Новини от СППЗ 
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Актуални данни за зеленчукопроизводството у нас 

и по света   

Новини за сектора 

СППЗ 

През тази зима (декември, 2018 г. - 

февруари, 2019 г.), цените на основните 

зеленчуци се очертават да бъдат по-високи 

отколкото през предходните 2 години. Това 

се случва на фона на нормални за сезона 

цени в основните страни вносителки у нас. 

Причините за по-високите цени са 

нарасналите разходи по цялата верига, от 

първичното производство до търговията. 

Средните цени на едро на домати през 

зимните месеци на 2017 г. са били около 1,95 

лв/кг (цена на дребно – 2,85 лв/кг) през 2018 

г., крайните цени на едро са достигали – 2,05 

лв/кг (цена на дребно – 2,70 лв/кг). За тази 

зима, цените на едро за домати ще отидат на 

равнища около 2,15 лв/кг, а при цените на 

дребно – 2,75 лв/кг. 

 
При изкупните цени на домати през тази 

зима, те ще бъдат около 1,05 лв/кг. За 

сравнение през предходната година, 

изкупните цени са били около 0,85 лв/кг. За 

последните години, най-високи изкупни 

цени са регистрирани през 2012 г. - 1,50 лв/кг. 

Полша се очертава като една от 4-те 

страни найголеми производители на 

зеленчуци и плодове в ЕС. През 2018 г. се 

отчита намаление при зеленчуците и 

увеличение при плодовете. Сред най-

засегнатите зеленчуци са: лукът (-15% в 

сравнение с 2017 г.), моркови (-12%), зеле (-

увеличение при плодовете. Сред най-

засегнатите зеленчуци са: лукът (-15% в 

сравнение с 2017 г.), моркови (-12%), зеле (-

10%). При 3-те наблюдавани от САРА 

продукти – домати, краставици и пипер се 

отчита увеличение, съответно 4%, 6% и 3% 

съпоставено с 2017 година. 

В резултат на обтегнатите отношения 

между Русия и Турция между 2015-2017 

година, експортът на домати от Турция падна 

от средногодишно 600 хил.т на под 500 хил.т. 

През 2019 г. като продължение на 

затоплените отношения между двете страни, 

вносът на домати в Русия от Турция се 

предвижда да достигне 100 хил.т. 

Благоприятното време в Европа през 

зимните месеци до сега се отразява 

положително на оранжерийното 

производство. В момента няма дефицити в 

производството на домати, краставици и 

пипер и пазарът е спокоен.  

При доматите, цените на едро в световен 

мащаб нарастват с 2% в сравнение с 

м.декември, 2018 г. Цената през предходния 

месец по данни на ЕК е около 1,09 евро/кг. 

Очаква се цената през м.януари да се покачи 

до 1,15 евро/кг. На годишна база цената през 

м.януари, 2019 г. ще бъде с около 23% по-

висока, което се обяснява със стабилното 

търсене и сезонните особености.  

При пипера световните цени на едро през 

м.януари по данни на www.tridge.com  

продължават да нарастват, достигайки 2,1 

USD/кг. В същото време в основните страни 

производителки в ЕС, цените през м.януари, 

2019 г. леко поевтиняват до 0,9 евро/кг. 

Източник: Бюлетин САРА, бр.1 –януари 

2019 

http://www.tridge.com/
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 Хладилни камери за плодове и зеленчуци ще се 

финансират от държавата  

 

България е най-големият производител на билки в ЕС 

Новини за сектора 
 

До 1-2 месеца ще бъде готова новата 

държавна помощ за малки хладилни камери 

за съхранение на плодове и зеленчуци. Това 

съобщи земеделският министър Румен 

Порожанов пред участниците в годишния 

семинар на Националния съюз на 

земеделските кооперации в България. 

Искането за държавна помощ за инвестиции 

в хладилни камери бе на браншовиците от 

сектор „Плодове и зеленчуци“. Министър 

Порожанов не уточни какъв вид инсталации 

ще се финансират –  шоково охлаждащи 

камери или друг тип хладилни бази. 

Идеята е да се подпомагат инвестиции до 

300 000 лв., за да може прибраните плодове и 

зеленчуци да се съхраняват при най-добри 

условия до реализацията си на пазара. 

Идеята е да се подпомагат инвестиции до 

300 000 лв., за да може прибраните плодове 

и зеленчуци да се съхраняват при най-добри 

условия до реализацията си на пазара. 

 

Източник: www.agronovinite.com   

България е най-големият производител на 

билки и подправки в ЕС, сочат данни на 

европейската статистическа служба Евростат. 

През 2017 г. в страната ни са отгледани 81 хил. 

тона медицински растения и подправки, или 

двойно повече от втория най-голям 

производител - Полша, където са 

произведени 44 хил. тона. Третата позиция е 

за Испания с добив от 32 хил. тона.  

 
Данните показват, че сме и сред най-

големите производители по слънчогледови 

семки и се нареждаме на второ място след 

Румъния с производство от близо 2,1 млн. 

тона. Трета е Унгария. 

През 2017 г. България е на четвърто място 

Румъния с производство от близо 2,1 млн. 

тона. Трета е Унгария. 

През 2017 г. България е на четвърто място 

по производство на малини в ЕС с реколта от 

7,5 хил. тона. Първото място е за Полша (104 

хил. тона), следвана от Испания (43,5 хил. 

тона) и Великобритания (15,5 хил. тона). 

 Страната ни заема четвърто място и по 

производство на сладки череши с реколта от 

48 хил. тона. Първите три позиции са за 

Италия, Испания и Гърция.  

България е петият най-голям 

производител на тютюн за 2017 г. В страната 

са отгледани общо 13 хил. тона. Преди нас са 

Италия и Полша с производство от 48 хил. и 

32 хил. тона.  

Европейската статистика показва още, че 

България е шеста в производството на ориз, 

люцерна, дини, праскови и кайсии. 

Източник: www.economic.bg  

http://www.agronovinite.com/
http://www.economic.bg/
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"Двойният" стандарт при храните ще е нелоялна 

практика, а максималната надценка за стоки от първа 

необходимост ограничава конкуренцията 

Новини за сектора 
 

Kомисията по вътрешен ред към 

европарламента прие текстове, които ще 

добавят двойния стандарт при храните към 

нелоялните търговски практики в ЕС. По този 

начин трябва да се реши казусът и според 

предложението на ЕК. Според европейските 

депутати продуктите с една и съща марка 

могат да се различават само при условия, 

свързани с "ясни и доказани регионални 

потребителски предпочитания, произход на 

местните съставки или изисквания на 

националното законодателство". В същото 

време обаче евентуалната разлика трябва да 

бъде ясно указана. 

Комисията за защита на конкуренцията 

(КЗК) счита, че предложеното с Проект на 

Закон за допълнение на Закона за защита на 

потребителите въвеждане на максимална 

надценка за определени стоки от първа 

необходимост представлява ограничение на 

конкуренцията. 

Според КЗК по този начин се ограничава 

ценовата конкуренция между търговците на 

дребно, като съществува риск всички да 

определят надценка, която е равна или много 

близо до максималната, с което би се получил 

аналогичен ефект на този на забранено 

споразумение. КЗК подчертава, че ниските 

цени са резултат от конкуренцията, а не от 

регулацията, тъй като конкуренцията 

представлява естествения стимул за 

намаляване на цените с цел привличане на 

повече потребители и реализиране на по-

големи продажби. 

КЗК обръща внимание, че определянето 

на максимална надценка може да доведе до 

неблагоприятни последици като дефицит на 

стоки или продажба на по-евтини, но и по-

некачествени продукти, които в крайна 

неблагоприятни последици като дефицит на 

стоки или продажба на по-евтини, но и по-

некачествени продукти, които в крайна 

сметка могат да бъдат вредни за здравето на 

хората. 

 
Проектът ограничава конкуренцията и 

като предвижда различен размер надценка 

за различните търговски обекти в зависимост 

от оборота, като поставя по този начин някои 

участници на пазара в привилегировано 

положение спрямо други. Като се има 

предвид, че при големите търговски вериги 

надценката би била по-малка в сравнение с 

малките магазини и съответно цените на тези 

стоки биха намалели в по-голяма степен в 

търговските вериги, предложената 

регулация може да доведе до пренасочване 

на потребителите към веригите за сметка на 

малките магазини, които всъщност е имала 

за цел да постави в привилегировано 

положение. 

Регулацията е насочена предимно към 

големите търговски вериги, но едва 10,57% 

от магазините на тези вериги се намират в 

населени места с население под 30 000 души, 

а около 60% от хората, които получават 

социално подпомагане, живеят в тези 

населени места. 

Пълният текст на решението може да 

прочетете тук. 

Източник: www.infobusiness.bcci.bg  

 

http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300053987
http://www.infobusiness.bcci.bg/
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 Минималната работна заплата става 560 лв. от 1 

януари 2019 

 

Визите за сезонни работници в България ще се 

издават по-бързо    

Новини за сектора 
 

Минималната работна заплата ще стане 

560 лв. от 1 януари 2019 г. Правителството 

реши, че размерът й ще се повиши с 9,8 

процента в сравнение с настоящата година. 

Увеличаването на размера на минималната 

работна заплата отразява заявения приоритет 

на правителството за устойчиво повишаване 

на стандарта на живот. 

Нарастването ще допринесе за 

повишаване на мотивацията за търсене на 

работа на най-нискодоходната група от 

работната сила, както и за запазване на 

жизненото равнище и намаляване на риска от 

бедност сред работещите, съобщиха от 

пресслужбата на правителството. 

 

За повишаването на минималната работна 

заплата способствали икономическото 

развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП 

през последните години, увеличаване броя на 

заетите, както и отчетеното повишаване на 

средната работна заплата за страната. 

 

От 1 януари 2019 г. минималната работна 

часова заплата ще бъде 3,37 лв. Идеята е да се 

подпомагат инвестиции до 300 000 лв., за да 

може прибраните плодове и зеленчуци да се 

съхраняват при най-добри условия до 

реализацията си на пазара. 

бедност сред работещите, съобщиха от 

пресслужбата на правителството. 

За повишаването на минималната 

работна заплата способствали 

икономическото развитие, устойчивите 

темпове на ръст на БВП през последните 

години, увеличаване броя на заетите, както и 

отчетеното повишаване на средната работна 

заплата за страната. 

От 1 януари 2019 г. минималната работна 

часова заплата ще бъде 3,37 лв. 

Източник: www.banker.bg  

Процедурата за издаване на визи на 

сезонни работници от външни за ЕС държави, 

искащи да дойдат в България, ще бъде 

съкратена. Така кандидатите ще трябва да 

чакат максимум 15 работни дни за отговор на 

подаденото заявление. Това е поредната 

промяна, с която се цели улесняване вносът 

на работници от трети страни заради 

недостига им в редица сфери, като например 

туризма и селското стопанство. 

Настоящата промяна беше предхождана 

от няколко такива и през миналата година, 

улесняващи вноса на работници, както за 

сезонна, така и за висококвалифицирана 

дейност. Така например вече отпадна 

изискването за тестове на фирмите, с които 

трябва да доказват дали действително няма 

български работници за конкретните позиции 

и се налага внос на такива, както и да доказват 

квалификацията на служителя. Отпадна и 

списъкът с професии, за които е възможен 

внос на висококвалифицирани кадри. 

квалификацията на служителя. Отпадна и 

списъкът с професии, за които е възможен 

внос на висококвалифицирани кадри. 

 
Така през миналата година почти се 

удвои броят на работниците от трети страни, 

които работят сезонно в България. По данни 

на агенцията по заетостта през първото 

полугодие на миналата година те са били над 

6400, като основно служителите идват на 

работа в туристическия сектор. Най-голям 

дял сред тях имат украинците и молдовците. 

Източник: www.capital.bg  

http://www.banker.bg/
http://www.capital.bg/
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Видове захари и използването им в хранително-

вкусовата промишленост   

Новини за сектора 

СППЗ 

Много се говори за вредите от сладкото 

изкушение наречено захар. До този момент 

няма категорични доказателства за вредата 

ѝ, освен че тя е частта от диетата, носеща 

прекалено много калории. За нас е важно 

мнението на специалистите по тази тема и 

помолихме лекар -диетолог да коментира от 

медицинска гледна точка как различните 

типове захар се отразяват на нашето здраве и 

да ни помогне да преодолеем объркването. 

„Д-р Цветан Димитров е лекар с 

призната специалност „Хранене и 

диететика” и с голям опит в 

превантивната медицина.  

 
Израства като специалист и експерт в 

храненето на населението, но също така и 

в разнообразната и многопосочна дейност 

на ХЕИ – гр. Плевен (днес РЗИ-Плевен) по 

контрола на храните, тяхното 

производство, разпространение и 

безопасност. С богатата си обща 

медицинска култура навлиза в приложната 

диететика и днес е известен специалист – 

диетолог, ориентиран към лечение на 

затлъстяването и други метаболитни 

разстройства с техните усложнения – 

хипертония, захарен диабет, превенция на 

атеросклерозата и нейните фатални 

последствия. Преподава хигиена на 

храненето в Медицинския Университет – 

Плевен, съавтор е в учебника по тази 

храненето в Медицинския Университет – 

Плевен, съавтор е в учебника по тази 

дисциплина.  Ползва се с доверието и 

уважението както на студентите и 

колегите, така и на пациентите, при 

които постига сериозни положителни 

резултати.“ 

Доц. д-р Росица Еникова 

В днешния материал д-р Димитров ни 

разказва подробно за различните видове 

захари, техния източник, а също и за 

приложението им в хранително-вкусовата 

промишленост. Приятно четене! 

Захарите са група органични вещества със 

сладък вкус и сходна химична структура, 

повечето от които са подходящи и съответно 

се използват за храна. Те са въглехидрати и 

включват в химичната си формула 

елементите въглерод, водород и кислород. 

Въглехидратите са една от трите основни 

групи макронутриенти, върху които е 

изградено съвременното човешко хранене. 

Нито една от петнадесетте официално 

признати и използвани от съвременната 

медицина диети не изключва 

въглехидратите. 

Съществуват различни видове захари, 

получени от разнообразни източници. Те се 

разделят на подгрупи на базата на броя 

въглеродни атоми, които съдържат. Най-

простите и популярни захари са 

монозахаридите и към тях спадат глюкоза, 

фруктоза и галактоза. Бялата кристална 

захар, която всички познават и най-често се 

използва в чист вид за храна, е захароза. Тя е 

дизахарид, който в организма се разлага на 

глюкоза и фруктоза. Природните захари 

съдържат шест или дванадесет въглеродни 

атома. Те са кристални, лесно разтворими 

във вода и имат сладък вкус. 
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атома. Те са кристални, лесно разтворими 

във вода и имат сладък вкус. 

 
Тук обаче ще се запознаем по-подробно 

със захароподобните продукти, близки по 

химичен състав или производни, които се 

използват в храненето на човека или в 

хранително-вкусовата промишленост. Това 

са мед, петмез, ивертна захар, кафява захар, 

меласа и глюкозо-фруктозен сироп.  

Пчелният мед е хранителен вискозен, 

течен или кристализирал продукт, 

произвеждан от медоносни пчели. Той се 

добива от нектара на цветовете или 

секрециите от или върху живите части на 

растенията, които пчелите събират, 

трансформират, комбинират с конкретни 

вещества, които те отделят, складират и 

оставят да узреят във восъчни пити.  

 
Медът е сложна комбинация от захари и 

разнообразни други съставки. 

Въглехидратите в него са основно фруктоза и 

глюкоза, има и следи от някои витамини и 

минерали, ензими, хормоноподобни 

вещества, фитонциди и др. Точният състав на 

меда зависи от сезона, в който е добит и от 

цветовете, които пчелите са опрашвали. В 

зависимост от произхода на меда 

съществуват нектарен, манов и смесен мед. 

зависимост от произхода на меда 

съществуват нектарен, манов и смесен мед. 

Петмѐзът (рачел, маджун) представлява 

сгъстен сироп от варени пресни плодове с 

високо съдържание на природна захар. 

Петмез може да се приготви от захарно 

цвекло, захарна тръстика, грозде, диня, сини 

сливи, тиква. В него не се добавя захар. 

Широко употребяван е в бедните военни и 

следвоенни години, като се е ползвал за 

подслаждане на различни храни и напитки. 

Технологията за приготвянето му е проста – 

за сгъстяване на сока се използва 

нагорещено желязо, пресята дървесна пепел 

или глина, които се поставят във врящата 

смес. В петмеза могат да се добавят малки 

парченца тиква, пъпеш, зелени доматчета, 

грозде, дюли, праскови, ябълки, круши, Вече 

почти е излязъл от употреба. 

Глюкозо-фруктозният сироп е натурален 

подсладител, който се добива чрез ензимна 

хидролиза на царевично нишесте. Той е 

почти два пъти по-сладък от захарозата. 

Произвеждат се различни видове глюкозо-

фруктозни сиропи според съдържанието си 

на фруктоза. Някои от тях се влагат в 

производството на сладкарските, захарните и 

шоколадовите изделия, а други в 

безалкохолните напитки и сокове. На 

практика днес глюкозо-фруктозен сироп се 

съдържа във всички индустриално 

преработени храни и напитки. Причините са 

по-ниската му цена от захарта, значително 

по-високата му сладост и свойството му да 

Новини за сектора 

СППЗ 
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Причините са по-ниската му цена от 

захарта, значително по-високата му сладост и 

свойството му да удължава срока на трайност 

на изделията. 

 
Инвepтнaтa зaxap се състои двa 

мoнoзaxapидa, неcвъpзaни пoмeждy cи – тя e 

cмec oт глюĸoзa и фpyĸтoзa. По това се 

различава от обиĸнoвeнaтa зaxap, в ĸoятo 

глюĸoзaта и фpyĸтoзaта са cвъpзaни пoмeждy 

cи. Това са две съединения с еднакъв състав, 

но с различна формула. Пчeлитe paзгpaждaт 

зaxapoзaтa дo инвepтнa зaxap пocpeдcтвoм 

eнзимa инвepтaзa, ĸoйтo тe oтдeлят oт 

жлeзитe cи. Toзи eнзим пpoдължaвa дa 

paзгpaждa зaxapoзaтa в пчeлния мeд, дългo 

cлeд ĸaтo тoй e извaдeн oт ĸoшepa и cъxpaнeн 

в paзлични cъдoвe. 

Хидролизата на захарозата е химичен 

процес на присъединяване на молекула вода 

към молекулата на захарозата. Зa дa ce 

paзpyши вpъзĸaтa мeждy глюĸoзaтa и 

фpyĸтoзaтa в мoлeĸyлaтa нa зaxapoзaтa, ce 

изиcĸвa cпeциaлeн тexнoлoгичeн пpoцec, 

който не може да бъде извършен в домашни 

условия. 

Кафявата захар и меласата се получават 

при преработката на захарния сироп, 

извличан от захарното цвекло или захарната 

тръстика. В него има множество 

нискомолекулни белтъци, както и други 

вещества, които затрудняват образуването 

на кристали, и затова той трябва да се очисти 

от тези нежелани примеси. След поредица от 

технологични процеси при кристализирането 

от тези нежелани примеси. След поредица от 

технологични процеси при кристализирането 

на захарта всички примеси остават в 

междукристалния сироп, а кристалите й 

остават чисти. Обикновено след третата 

кристализация се отделя меласа, която е 

сироп и който за захарния завод е отпадък. В 

меласата, обаче, са всички ценни минерали и 

соли. 

Кафявата захар се очиства по друг начин 

от белтъци. Процесът е тежък и изисква по-

сложна техника и по-скъпи вещества. Затова 

качествената кафява захар е значително по-

скъпа от бялата, но въпреки това набира 

популярност сред желаещите да се хранят 

по-здравословно. 

 
В съвременния икономически живот 

съществуват и се развиват цели отрасли от 

хранително-вкусовата промишленост, 

базирани на добива на захар и нейните 

производни и влагането им в различни 

преработени храни. Няма да коментираме 

приложението на захарта в бита при 

готвенето на домашните храни, кухненските 

десерти и дори в млякото сутрин. Кой може 

да си представи вече кафето без лъжичката 

кафява захар. Само ще споменем важната й 

роля при приготвянето на домашни сладка и 

мармалади, лютеници, туршии, компоти и 

всякаква зимнина. 

Без употребата на захар и нейните 

производни продукти е немислимо 

производството на алкохолните и 

безалкохолни напитки и плодови сокове. Тя 

или инвертната захар присъстват 

Новини за сектора 

СППЗ 
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алкохолните и безалкохолни напитки и 

плодови сокове. Тя или инвертната захар 

присъстват задължително в състава на 

стотиците видове захарни, шоколадови и 

сладкарски изделия, използва се в млечната 

промишленост за любимия на всички 

сладолед и в плодовите млека. 

Производството на хляб и особено на 

тестените закуски също е немислимо без нея. 

Захар се използва и в инстантните храни и 

напитки и на още безброй места в по-малки 

или по-големи количества.  

Не можем да не споменем и естествените 

природни източници на захари, които 

употребяваме ежедневно. Най-любимият на 

всички и във всяка възраст пчелен мед, без 

който чаят не е чай. Той се употребява за 

храна от зората на еволюцията на 

човечеството и се използва в различни храни 

и напитки като подсладител или 

ароматизатор, а също и в народната 

медицина. За съжаление нерядко на 

българския пазар се предлага продукт, 

представляващ мед с различно съотношение 

на добавена към него глюкоза. 

Цял букет захари присъства в плодовете, 

като особено голямо е съдържанието им в 

ябълка, круша, смокиня, слива, ананас, 

банан, праскова, кайсия, грозде. Над 10% са 

захарите в ядковите плодове, а в кестените 

над 40 %. В някои зеленчуци съдържанието 

на захар също е непренебрежимо, такива са 

картофите, ориза, морковите, червеното 

цвекло, червения пипер, дори лука. А 

зърнените храни и пшеницата са обявени от 

диетолозите за основен доставчик на 

въглехидрати в здравословното хранене. 

Финалният материал от поредицата 

очаквайте в следващия брой на бюлетина на 

СППЗ. 

 

Новини за сектора 

СППЗ 

От 11 февруари до 31 август ще се приемат 

заявления за сертифициране на стопанствата в 

сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта 

GLOBALG.A.P. Държавната помощ в размер на 100 

000 лв. беше утвърдена на заседания на УС на ДФЗ 

в началото на януари. Подпомагането е насочено 

към малки и средни предприятия - земеделски 

стопани и към признати групи или организации на 

производители в сектор „Плодове и зеленчуци" за 

„ново участие" в стандарта GLOBALG.A.P. 

   Паричните средства се отпускат с цел 

подпомагане на земеделските стопани при 

въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. Държавната 

помощ ще съдейства за оптимизиране на процеса 

по производство на качествени селскостопански 

продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“. Заедно 

с това ще се намали използването на химически 

суровини и се минимизира вредното въздействие 

на земеделските операции върху околната среда. 

   Финансовите средства ще бъдат използвани 

за подпомагане на малки и средни предприятия – 

земеделски стопани, признати групи или 

организации на производители в сектор „Плодове 

и зеленчуци“. Парите трябва да ги стимулират за 

„ново участие“ в стандарта GLOBALG.A.P.  

   Помощта се предоставя за максимален 

период от пет години и е ограничена до 1 200 лв. с 

включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 

лв., с включено ДДС на група или организация 

годишно. 

   Производителите на селскостопанска 

продукция ще получават средствата на годишна 

база. Като задължително условие за отпускане на 

субсидията е получаването на валиден сертификат 

за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P. 

Източник: www.dfz..bg  

 

От 11 февруари се приемат заявления за 
сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P. 

http://www.dfz..bg/
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"Meтpo" с глоба 15 милиoнa лeвa cлeд жaлбa нa "Лидл"   

Новини за сектора 

СППЗ 

Близо 15 млн. лева глоба отнесе веригата 

„Метро“ от Koмиcиятa зa зaщитa нa 

ĸoнĸypeнциятa (KЗK). Огромната санкция е 

наложена на ритейл търговеца cлeд жaлбa нa 

"Лидл Бългapия EOOД eнд KO" KД. 

 
Глобата e във вpъзĸa cъc зaбpaнeнa 

cpaвнитeлнa peĸлaмa и пocлaния, ĸoитo 

диcĸpeдитиpaт peпyтaциятa нa тъpгoвcĸи 

ĸoнĸypeнт.  

От него стана ясно, че „Метро“ са 

направили "peĸлaмнa ĸaмпaния, в paмĸитe 

нa ĸoятo ce paзпpocтpaнявaт пocлaния, 

cъcтaвлявaщи нepaзpeшeнa cpaвнитeлнa 

peĸлaмa". Така ce cъздaвaт пpeдпocтaвĸи зa 

пpeнacoчвaнe нa ĸлиeнти нa „Лидл“ ĸъм 

нeгoвия ĸoнĸypeнт, пишe oщe в 

съобщението. 

Hapyшeниeтo e oпpeдeлeнo ĸaтo "нe 

ocoбeнo тeжĸo", ĸaтo KЗK нaлaгa caнĸция в 

paзмep нa 2 пpoцeнтa oт нeтнитe пpиxoди oт 

пpoдaжби зa 2017 г., ĸoитo ca oбщo в paзмep 

нa 748 616 000 лв. Caмoтo нapyшeниe e 

пpoдължилo oт мapт 2018 г., когато е пусната 

рекламата. 

B иcĸaнeтo cи "Лидл" пocoчвa, чe нa 5 

мapт м.г. пo тeлeвизия, a пo-ĸъcнo и в 

YоuТubе и Fасеbооk, тpъгвa peĸлaмeн ĸлип c 

ocнoвeн cлoгaн "He cмeняй вĸyca, cмeни 

мaгaзинa. Πpи нac итaлиaнcĸaтa ceдмицa e 

пpeз цялaтa гoдинa. Meтpo. Имaмe гo". Oт 

вepигaтa твъpдят, чe "имa яcнa и дopи пpяĸa 

идeнтифиĸaция нa "Лидл", ĸoятo e пocтигнaтa 

чpeз пocтaвянe нa aĸцeнт въpxy cилнo 

cпeцифичeн oт бизнec пoдxoдa нa "Лидл" пpи 

пpeдcтaвянe зa пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa 

ĸaтeгopия apтиĸyли - т.нap. "тeмaтични 

пpeдcтaвянe зa пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa 

ĸaтeгopия apтиĸyли - т.нap. "тeмaтични 

ceдмици". 

Koмпaниятa твъpди oщe, чe нa пaзapa нa 

дpeбнo нa бъpзooбopoтни cтoĸи в Бългapия 

eдинcтвeнo тя peaлизиpa тoзи пoдxoд "c 

тaĸaвa пpoдължитeлнocт и cиcтeмaтичнocт, 

ĸaтo пpинципнo eднa и cъщa "тeмaтичнa 

ceдмицa" ce пoвтapя дo 3 пъти гoдишнo". 

Гopнoтo твъpдeниe e ocпopeнo oт 

"Meтpo", ĸoитo изpeждaт, чe cxoдни 

ceдмични пpoмoции пpaвят и "Биллa" 

(caмитe тe oтpичaт), "T Mapĸeт", "Kayфлaнд" 

(чacт oт cъщaтa гpyпa ĸaтo "Лидл"), 

"Фaнтacтиĸo", "ΠPOMapĸeт", CBA и дpyги. 

Koмпaниятa ce жaлвa, чe "в ĸoнĸpeтния 

cлyчaй, ĸaтo ce имaт пpeдвид ocнoвнитe 

cлoгaни нa ĸлипa в тяxнaтa взaимoвpъзĸa, a 

имeннo: "Итaлиaнcĸa ceдмицa cвъpши, ceгa e 

aзиaтcĸaтa". 

В отговор „Метро“ твърдят, чe "вcичĸи 

твъpдeния в иcĸaнeтo" ca "пoгpeшни и 

нeocнoвaтeлни", a "в пpoцecнaтa peĸлaмa нe 

ce идeнтифициpa ĸoнĸpeтeн ĸлиeнт". И 

твъpдят oщe, чe жaлбaтa нa "Лидл" e "oпит зa 

"мoнoпoлизиpaнe" нa peĸлaмния и бизнec 

пoдxoд, нapичaн oт тяx "тeмaтични ceдмици". 

Oт ĸoмпaниятa пocoчвa oщe, чe дeйнocттa 

ѝ нe e нacoчeнa ĸъм пaзapa зa диcтpибyция 

нa дpeбнo ĸъм ĸpaйни ĸлиeнти, ĸoитo ĸyпyвaт 

cтoĸи зa личнa yпoтpeбa и пopaди тaзи 

пpичинa нe ce ĸoнĸypиpa пpяĸo c тъpгoвcĸитe 

вepиги зa пpoдaжбa нa дpeбнo, в тoвa чиcлo 

и "Лидл". Kaĸтo e извecтнo, пaзapyвaнeтo в 

"Лидл" e зaбpaнeнo зa физичecĸи лицa, 

cпopeд oбщитe ycлoвия. 

От комисията не са приели обясненията 

на „Метро“.  

Източник: www.monitor.bg  

http://www.monitor.bg/
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7 забележителни снимки на хранителни продукти 

под микроскоп 

Въпреки че не го виждаме, знаем, че 

около нас съществува цял един миниатюрен 

свят, скрит за невъоръженото око. Това важи 

в пълна сила дори и за храните, които 

консумираме ежедневно. 

В следващите редове ще ви представим 

някои от любимите ни продукти, погледнати 

под микроскоп. Благодарим на 

www.obekti.bg за страхотните кадри! 
Домат 

 
Кисела краставичка 

 
Камба

 

Малина

 
Сол

 
Морков 

 
Червено зеле 

 
 

Любопитно 

http://www.obekti.bg/

