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Фрукто Сливен АД с награда „Работодател на годината” 

За 15-та поредна година Агенцията по заетостта връчи наградите „Работодател на годината” 

Новини от СППЗ 
 

За 15-та поредна година Агенцията по 

заетостта връчи наградите „Работодател на 

годината” на 12 от своите най-успешни 

партньори сред работодателите. На 

тазгодишната церемония наградите 

поднесоха министърът на труда и социалната 

политика Бисер Петков, председателят на 

комисията по труда, социалната и 

демографската политика към Народното 

събрание Хасан Адемов и заместник-

министрите на труда и социалната политика 

Зорница Русинова, Султанка Петрова и Лазар 

Лазаров.  

Официални гости на събитието бяха 

представители на службите за заетост на пет 

държави от Югоизточна Европа. Социални 

партньори, депутати, ръководители на 

агенции и държавни институции също бяха 

сред гостите на форума. 

Най-изявените работодатели, 

партнирали успешно на Агенцията по 

заетостта при осигуряването на заетост на 

безработни лица от цялата страна, бяха 

класирани в 2 категории: 

 „Работодатели с най-съществен 

принос на националния трудов пазар” и 

 „Работодатели със значим принос на 

регионалния трудов пазар”. 

В категорията „Работодатели с най-

съществен принос на националния трудов 

пазар” три компании равностойно спечелиха 

тазгодишния приз. Това са работодатели, 

които са осигурили заетост на безработни 

лица в голям териториален обхват: 

 „ОСРАМ” ЕООД; 

 „Албена” АД и  

 Костал България Аутомотив” ЕООД 

Във втората категория на форума на 

Агенцията по заетостта - „Работодатели със 

значим принос за осигуряването на заетост 

на безработни лица на регионалния трудов 

пазар“ е отличен по един работодател от 

територията на деветте регионални 

дирекции на Агенцията в страната. Радваме 

се, че за региона на гр. Бургас за работодател 

на годината е избрана компанията „Фрукто 

Сливен“ АД – член на Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци.  

 
Компанията е един от ключовите 

работодатели в региона и е с предмет на 

дейност преработка и консервиране на 

плодове и зеленчуци. През годината включва 

в сезонна заетост 299 безработни, основно от 

неравностойните групи на пазара на труда. 

31 от наетите работници са продължително 

безработни над 12 месеца. Ръководството се 

стреми да дава приоритет на младите хора и 

наема 54 младежи до 29 години, както и 287 

представители на ромския етнос. 

 За нас е удоволствие да поздравим 

колегите от „Фрукто Сливен“ АД с успеха 

и да им пожелаем още много такива 

отличия! 
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СППЗ с участие на Alimentaria 2019 

Новини от СППЗ 
 

За втора поредна година  Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци 

организира участието на свои членове в 

международното специализирано 

изложение за храни, напитки и гастрономия 

“ALIMENTARIA 2019” в Лисабон , Португалия в 

периода 24 – 26 март. Представянето е 

финансово обезпечено по схемата „Помощ 

за участие в изложения“ от МЗХГ. 

 

Панаирът е чудесно разположен в 

Средиземноморския хъб и е своеобразен 

индикатор на лидерство в бранша, налагащ 

тенденции на пазарите. Обединява 

предложението за храна, организирано по 

сектори, които представляват голямото 

разнообразие в хранително-вкусовата 

промишленост. Изложението има 

подкрепата и сътрудничеството на всички 

канали за дистрибуция и на събитието 

Horeca, като предлага на изложителите и 

посетителите уникалната възможност да 

тестват, представят, да осъществяват 

контакти и да влизат на нови пазари. 

Фирмите, които ще се представят на 

щанда на СППЗ са: 

 Олинеза Премиум  ООД; 

 Пелтина ООД; 

 Катрин Ко ООД;                       

 Олинеза Премиум  ООД; 

 Пелтина ООД; 

 Катрин Ко ООД;                       

 Кюстендилски плод ООД и  

 Джем и Джем ООД 

 
Целта на участието ни в Алиментария и 

Хорекспо Лисабон е да се разширят 

потенциалните пазари за членовете на 

Съюза, както и да се демонстрира качеството 

на произвежданите продукти, предлагани от 

нашите членове. 

Акцент ще бъде поставен както върху 

уникални, стари български рецепти, 

съхранили традиционните вкусови качества, 

така и върху продукти, отговарящи на 

съвременните тенденции в храненето. 

Основният ни стремеж е да утвърдждаваме 

България като една от водещите страни в 

сектора: хранително-вкусова промишленост, 

а също и да осигурим възможност на 

членовете ни за активни срещи с нови бизнес 

партньори за разширяване на пазарите и 

потенциалните потребители.  
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Актуални данни за зеленчукопроизводството у нас 

и по света   

Новини за сектора 

СППЗ 

Първоначалните оценки на САРА за 

производството на домати, пипер и 

краставици през 2019 година е за увеличение 

в сравнение с 2018 г. Максималното 

производство на домати се очаква да 

достигне 164 хил.т. Това представлява ръст с 

около 9% в сравнение с предходните 3 

години. 

Производството на пипер се очаква да се 

доближи до годишни нива от 48 хил.т. Това 

представлява понижение съпоставено с 

изминалите 3 години, възлизащо на 14%. 

Максималното количество прибрани 

краставици през 2019 г. се оценява на 70 

хил.т. Тези резултати са с около 11% над тези 

за предходните 3 години.  

Увеличението, което се предвижда в 

производството на основните зеленчуци се 

основава на допусканията за добри 

природни условия и постепенно 

стабилизиране на производството, където 

вътрешното предлагане е по-малко 

отколкото търсенето, основание за 

повишение на цените. 

Изкупните цени на зеленчуците се 

отличават, както с големи сезонни 

колебания, но също и със значителни 

годишни изменения. При полските домати 

по настоящи прогнози се предвижда цена от 

0,63 лв/кг, с 8% над цената за последните 3 

години. При оранжерийната продукция, 

изкупната цена се изчислява на около 0,92 

лв/кг. 

При полския пипер, изкупните цени се 

очаква да бъдат на нива от 0,68 лв/кг. Тази 

цена е с около 2% под средната за 2016-2018 

година. 

• При краставиците на открито, изкупната 

цена 

вероятно ще е на нива от 0,85 лв/кг – 5% 

 
ЕК одобри нови правила за държавните 

помощи в земеделието (т.нар. помощ де-

минимис), като повиши максималния таван 

на помощта, която националните власти 

могат да отделят без предварително 

одобрение от Комисията. Сумата вече е 25 

хил.евро. Максималният размер на 

държавната помощ на стопанство за 3 години 

вече ще е 20 хил.евро. Ако държавата не 

харчи за такава помощ повече от 50% от 

определения таван от 1,25% от брутната 

селскостопанска продукция за подпомагане 

на 1 сектор, помощта може да нарасне до 25 

хил.евро, а фондът и до 1,5% от брутната 

продукция. 

Няколко са очертаващите се тенденции в 

потреблението на зеленчуци в страните с 

повисоки потребителски възможности. 

Около 40% от потребителите в ЕС пазаруват 

биологична продукция и около 50% търсят 

продукти от къси вериги на доставка.  

Източник: Бюлетин САРА /брой 2/ 
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 Боледуваме 17,6 млн. дни годишно 

Напрежение сред биопроизводителите  

Новини за сектора 
 

Времето, което българите прекарват в 

боледуване, се е увеличило с една трета за 

последните 8 години. По данни на 

Националния осигурителен институт (НОИ) 

през 2018 г. нашенците са се лекували у дома 

17,6 млн. дни, а през 2010 г. - 13,3 млн. Дни. 

Това означава, че времето, в което 

родните служители са били 

неработоспособни, се е увеличило с една 

трета. По думите на Григор Димитров от 

Българската стопанска камара (БСК) 

българите отсъстват от работа заради 

заболяване средно поне по 8 дни годишно. 

Кой трябва да издаде болничен лист? 

"Трайната тенденция работниците да 

боледуват по-дълго означава, че мярката 

бизнесът да поема първите 3 дни от 

бизнесът да поема първите 3 дни от 

болничния се оказа неефективна. Не може да 

се отрече, че ползването на болнични е право 

на осигурените хора. Въпреки това обаче не 

може да се подмине и фактът, че не винаги 

има основание за ползване на толкова дни", 

анализира Димитров. 

2 751 548 са изплатените обезщетения от 

НОИ заради болест, належащи медицински 

прегледи или гледане на болен член на 

семейството. Всеки трети нашенец, който не 

е бил в състояние да изпълнява служебните 

си задължения заради заболяване, е бил на 

възраст между 50 и 64 г. 23 на сто от 

боледуващите пък са между 30 и 39 г. 

Източник: БСК 

 

Младежите до 29 години се оказват най-

малко болнави – едва 12% от обезщетенията 

са в тази възрастова група. 
Биопроизводството се превръща в 

поредния сектор в България, в който 

законодателството, регулиращо бизнес 

средата, се движи от едната крайност в 

другата. В последните години секторът бе 

одитиран от ЕС и от българската Сметна 

палата, която в прав текст обяви, че 

съществуват значими пропуски в контрола. 

Заради това бяха приети толкова 

рестриктивни промени, че според бранша те 

водят не само до увеличение на 

административната тежест, но и дори 

застрашават съществуването му. Сега 

производителите настояват за спешна 

корекция на корекциите. 

 
 

 

 След като и ЕК, и Сметната палата в 

България установиха, че контролът над 

биопроизводството е недостатъчен, през 

последните месеци на миналата година бяха 

направени редица промени в 

законодателството чрез закона за общата 

организация на пазарите на земеделски 

продукти и наредбата за прилагане на 

правилата за биологичното производство. В 

тях са заложени и няколко текста, които от 

бранша смятат за крайни. 

Единият е свързан с пестицидните 

остатъци в биологичните храни и въведените 

санкции за тях. Също така се се въвежда 

"непосилно финансово бреме" за онези 

производители, които тепърва правят преход 

от конвенционално към биопроизводство.  

Целият текст за солидните санкции и 

финансови тежести може да прочетете тук. 

Източник: www.capital.bg  

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/02/23/3394418_naprejenie_sred_bioproizvoditelite_zaradi_restriktivni/
http://www.capital.bg/
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ЕК информира европейските предприятия за 

митническите правила, предвидени в случай на Брекзит 

без сделка 

Новини за сектора 
 

Европейската комисия предприе 

интензивна кампания за разясняване на 

митническите правила и изискванията за 

косвено данъчно облагане (например ДДС), 

които ще се прилагат, в случай че на 30 март 

Обединеното кралство прекрати членството 

си в ЕС без споразумение.  

 
Тази осведомителна кампания е част от 

подготовката на Комисията за т. нар. „Брекзит 

без сделка“ и се провежда в контекста на 

заключенията, приети на заседанието на 

Европейския съвет (формат „член 50“) от 

декември 2018 г., в които се призовава за 

активизиране на работата по подготовката за 

оттегляне на Обединеното кралство от ЕС при 

всички възможни сценарии. 

Новата кампания има за цел да повиши 

осведомеността сред бизнес средите в ЕС, и 

по-конкретно сред малките и средните 

предприятия. За да се подготвят за Брекзит 

без сделка и да продължат търговските си 

отношения с Обединеното кралство, 

европейските предприятия трябва да 

предприемат следните действия: 

 да преценят дали разполагат с 

необходимия човешки и технически 

капацитет във връзка с митническите 

процедури и правила (като например 

преференциалните правила за произход); 

 да се снабдят с нужните митнически 

процедури и правила (като например 

преференциалните правила за произход); 

• да се снабдят с нужните митнически 

разрешения и регистрации, които ще улеснят 

търговската им дейност, в случай че 

Обединеното кралство остане част от тяхната 

верига на доставките; 

• да се свържат със своите национални 

митнически органи, за да се информират за 

необходимите допълнителни мерки. 

Предприятията разполагат с набор от 

материали, включително списък с 5 основни 

изисквания, с които трябва да се съобразят. 

Материалите са достъпни на всички езици на 

ЕС. 

Къде може да се намери повече 

информация по темата? 

 На уебсайта на Европейската комисия 

има над 60 известия във връзка с готовността 

за Брексит2  в широк кръг от икономически 

сектори. Те имат за цел да помогнат на 

всички участници на пазара да се подготвят. 

 Вижте уебсайтовете на ведомствата и 

агенциите3  на Европейската комисия, които 

работят в областта на вашата дейност.   

 За допълнителна информация и 

помощ се обърнете към националните 

органи във вашата страна, местната 

търговско-промишлена палата или 

промишлената асоциация, в която 

членувате.местната търговско-промишлена 

палата или промишлената асоциация, в която 

членувате. Commerce and Industry, or your 

industry association. 

Източник: БСК 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-bg
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-bg
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 Бизнес климатът в промишлеността се влошава през 

февруари 

Новини за сектора 
 

Общият показател на бизнес климата през 

февруари остава на равнището си от януари. 

Подобрение на стопанската конюнктура се 

наблюдава в строителството и сектора на 

услугите, докато в търговията на дребно 

запазва приблизително нивото си от началото 

на годината. В промишлеността обаче 

показателят се понижава. Това показват 

данните на Националния статистически 

институт (НСИ), които се базират на бизнес 

анкети сред предприемачите. 

 
Фигура 1. Състояние на бизнес климата – общо 

Промишленост 

Съставният показател „бизнес климат в 

промишлеността“ намалява с 2,3 пункта, 

което се дължи на по-неблагоприятните 

оценки и очаквания на промишлените 

предприемачи за бизнес състоянието на 

предприятията. Същевременно анкетата 

регистрира известно влошаване на 

осигуреността на производството с поръчки, 

което е съпроводено и с понижени очаквания 

за дейността през следващите три месеца. 

Несигурната икономическа среда и 

недостигът на работна сила остават основните 

пречки за развитието на бизнеса, посочени 

съответно от 35,3 и 33,9% от предприятията. 

По отношение на продажните цени в 

промишлеността очакванията на 

мениджърите са за запазване на тяхното 

равнище през следващите три месеца. 

мениджърите са за запазване на тяхното 

равнище през следващите три месеца.  

 
Фигура 2. Бизнес климат в промишлеността 

Търговия на дребно 

Съставният показател „бизнес климат в 

търговията на дребно“ запазва 

приблизително нивото си от януари. 

Прогнозите на търговците на дребно за 

развитието на бизнеса в отрасъла през 

следващите шест месеца са по-

благоприятни. Същевременно и очакванията 

им за обема на продажбите и поръчките към 

доставчиците през следващите три месеца 

остават оптимистични. 

Конкуренцията в бранша, несигурната 

икономическа среда и недостатъчното 

търсене продължават да бъдат основните 

пречки за дейността на фирмите. По 

отношение на продажните цени търговците 

на дребно очакват известно увеличение, 

макар преобладаващите мнения да са за 

запазване на тяхното равнище през 

следващите три месеца. Сред основните 

фактори, които ограничават подобряването 

на бизнес ситуацията в търговията на дребно 

са конкуренцията в бранша, финансовите 

проблеми, несигурната икономическа среда 

и др.  

Източник: www.investor.bg  

 

http://www.investor.bg/
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Захарта и здравето, част III 

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 

дисциплина.  Ползва се с доверието и 

уважението както на студентите и колегите, 

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 ще 

се опита накратко да ни запознае с влиянието 

на захарта върху човешкото здраве. Това е 

тема, върху която обичат да се упражняват 

знайни и незнайни специалисти и всяка втора 

жена при удобен повод и подходяща 

аудитория. За разлика от повечето от тях, Д-р 

Димитров ще посочи освен вредите, за които 

са чували и децата, и ползите, които много от 

хората не знаят и не осмислят. Приятно 

четене! 

Захарта увеличава риска от 

затлъстяване, захарен диабет и сърдечно-

съдови заболявания. Многобройни 

проучвания са доказали, че при висок 

системен прием на захари първоначално, 

черния дроб складира една част от тях под 

формата на гликоген, но тъй като 

възможностите му в това отношение са 

ограничени, допълнителните захари се 

трансформират в мастни киселини, които 

започват да се натрупват в подкожните 

мастни депа. Това води до отлагане на 

мастна тъкан и в останалите вътрешни органи 

(сърце и бъбреци), при което се нарушават 

техните функции. Последното води до 

развитие на диабет, чернодробна стеатоза, 

атеросклероза, сърдечно-съдови и други 

заболявания, което пък може да предизвика 

инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт и пр. 

Нови проучвания предполагат връзка между 

захарта, затлъстяването и различни форми на 

рака. 
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рака. 

Захарта уврежда зъбите. Първият описан 

вреден ефект е толкова ужасен, че понякога 

забравяме една от основните поразии, които 

захарта причинява. Увреждането на зъбния 

емайл е необратим по естествен път процес, 

който се „поправя” само в стоматологичния 

кабинет. А мероприятието е скъпо и нерядко 

твърде болезнено.  

 
Захарта е причина за настъпването на 

хипогликемия. Звучи парадоксално, но при 

здравите хора е така. Лабилният кръвно-

захарен профил често води до промени в 

настроението, лесна умора, главоболие и 

желание за още захар. Тази нужда формира 

омагьосания кръг на пристрастяването, при 

което след всеки прием се чувствате по-

добре, но след няколко часа отново 

изпитвате остра нужда от захар и глад. 

Захарта ускорява стареенето. След 

консумация тя попада в кръвта, където 

успява да се свърже с протеините – процес, 

наречен гликиране. Тези нови молекулярни 

структури причиняват загуба на 

еластичността на тъканите в тялото – от 

кожата до органите и артериите. Именно в 

резултат на този процес се появява 

гликираният хемоглобин, който служи за 

важно диагностично изследване при 

терапията на захарния диабет. Колкото 

повече захар циркулира в кръвта, толкова по-

бързо настъпва и стареенето на клетките на 

кожата, което означава, че повече мъртви 

клетки трябва да бъдат евакуирани през 

нейните пори. По-бързата регенерация води 

до струпване на тези мъртви клетки, 

причиняващо задръствания в порите на 

нейните пори. По-бързата регенерация води 

до струпване на тези мъртви клетки, 

причиняващо задръствания в порите на 

кожата и акне. 

Захарта симулира настъпването на стрес. 

В еволюционното развитие на Homo sapiens 

покачването на кръвната захар е било 

безусловно необходимо в моменти на тежък 

стрес – при лов, отбрана на територия, 

защита от хищници. Затова и сега 

постъпването й в организма предизвиква 

отделянето на хормоните на стреса – 

адреналин, епинефрин и кортизол. А тяхната 

поява ни прави неспокойни, раздразнителни 

и нервни. Стресът от своя страна води до 

увеличаване на холестерола и потискане на 

имунната система. 

Стомашно-чревни заболявания. Захарта 

намалява отделянето на стомашен сок от 

стомашните жлези и забавя перисталтиката. 

Това води до настъпване на гнилостни 

процеси в червата, а гниенето е 

предразполагащ фактор за доста 

заболявания на стомашно-чревния тракт 

включително туморни образувания. 

Прекаленият й прием също може да доведе 

до камъни в жлъчния мехур, апендицит, 

хемороиди. 

 
Неврологични заболявания. Захарният 

диабет уврежда периферните нерви и води 

до полиневропатия, която е едно от най-

честите му усложнения. Непълното 

преработване и усвояване на захарта от 

организма предизвиква затруднено 

окисляване на нервните клетки 

Новини за сектора 

СППЗ 
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окисляване на нервните клетки, при което се 

засяга работата на хипокампа – тази част от 

мозъка, която е отговорна за обучението и 

паметта. Увреждането на хипокампа 

улеснява развитието на болестта на 

Алцхаймер, особено при генетично 

предразположение. 

Други нездравословни ефекти. Приема 

се, че системния прием на храни, съдържащи 

много захар, ще доведе до разширени вени, 

автоимунни заболявания като артрит, 

бронхиална астма и множествена склероза, 

депресия, хранителни алергии, мигрена. 

Нарушават се функциите на панкреаса, 

надбъбречните жлези, щитовидната жлеза, 

хипофизата и половите жлези. Нарушението 

на дейността на панкреаса причинява 

захарен диабет, а той пък поражение върху 

ретината на очите, отслабено зрение, 

възникване на катаракта, както и слепота. 

Захарта измества важни хранителни 

вещества. Проучвания показват, че хората, 

консумиращи много захар, имат по-ниско 

усвояване на жизненоважни хранителни 

вещества и специално витамин А, витамин С, 

фолиева киселина, витамин В-12 и 

минералите калций, фосфор, магнезий, хром 

и желязо. За съжаление, тези, които 

консумират най-много захар са децата и 

тийнейджърите – точно хората, които най-

много се нуждаят от тези биоактивни 

хранителни вещества. 

Като че ли представените страхотии за 

захарта вече са достатъчно, така че ето и 

няколко ползи от нея: 

Лесноусвоим високоенергиен източник. 

Когато бях дете, гледайки по телевизията 

спортни състезания, често се питах, какво ли 

съдържат шарените бутилчици, които 

подават на маратонците, биатлонистите, 

колоездачите, боксьорите. Вече зная, че това 

са високоенергийни захарни напитки, които 

за мининално време осигуряват на 

изтощените мускули глюкозата, с която те 

са високоенергийни захарни напитки, които 

за мининално време осигуряват на 

изтощените мускули глюкозата, с която те 

работят. Захарта и спорта са пряко и 

неразривно свързани и резултатите и 

рекордите пряко зависят от нивото на 

кръвната захар на спортистите. 

 
Захарта като подсладител. Тя е по-добър 

вариант от всички изкуствени подсладители, 

особено тези, които се съдържат в 

диетичните напитки (означени с Е). 

Лечение на поднормено тегло. Днес 

всички говорят за затлъстяването и затова, 

какъв бич е то за съвременното общество. Но 

обикновено никой не обелва и дума за онези 

5-10% от населението, които са с поднормено 

тегло, в резултат на което също страдат от 

различни заболявания. За тях се грижат 

лекарите диетолози, а захарта е едно от най-

важните оръжия в арсенала им. 

Физиологичните норми за хранене на 

населението в България включват 

препоръчителни стойности за хранителен 

прием освен всичко друго и на въглехидрати. 

По-интересното е, че официалната медицина 

приема за напълно допустимо 10% от 

усвоената през деня енергия да бъде 

доставена от захарта. Една проста сметка 

показва, че ако една млада жена трябва да 

приеме днес около 2000 ккал, 200 от тях 

може да са „захарни”. 1 грам захар съдържа 

4 ккал енергия, което значи, че днес на 

младата дама е разрешено да хапне 50 г. 

захар. А това са около 4 супени лъжици. И 

това не е грях. Например минималният 

Новини за сектора 

СППЗ 
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че днес на младата дама е разрешено да 

хапне 50 г. захар. А това са около 4 супени 

лъжици. И това не е грях. Например 

минималният препоръчителен хранителен 

прием на въглехидрати за юноши и 

възрастно население е 130 г. дневно. 

Минималният  препоръчителен хранителен 

прием на въглехидрати за бременни жени е 

175 г., а за кърмещи жени  210 г. дневно. 

Захар срещу артрит и при хепатит. От 

артрит много по-рядко се разболяват хора, 

които обичат захар и не се ограничават от 

нея, отколкото тези, които напълно са се 

отрекли от удоволствието. Захарта 

подпомага работата на черния дроб и 

далака. Ето защо при пациенти със 

заболявания на тези органи диетолозите 

задължително предписват Диета № 5 по 

Певзнер, която е с високо съдържание на 

въглехидрати. 

Захар и лечение на порязвания. Много 

преди захарта да бъде обявена за враг се е 

знаело, че тя има антисептични свойства. 

Още в древен Египет хората са били 

запознати с нейното лечебно действие. Тя 

може да лекува порязвания, одрасквания, 

изгаряния изгаряния и дори по-големи рани 

без да оставя белези. защото води до синтез 

на хиалуронова киселина и пречи на 

образуването на коричка върху раните. 

 
Въздействие върху кожата. Оказало се, 

че кристалните зрънца притежават едно 

удивително вълшебно свойство – 

подмладяват кожата. Те я почистват и 

изглаждат и са отлични ексфолианти. Освен 

Новини за сектора 

СППЗ 

удивително вълшебно свойство – 

подмладяват кожата. Те я почистват и 

изглаждат и са отлични ексфолианти. Освен 

това могат да я омекотяват и хидратират, да 

поддържат масления й баланс, да я 

защитават от токсини и забавят процесите на 

стареене. Захарта е силен антиоксидант и 

враг на свободните радикали. Захарните 

ексфолианти не само почистват, но и не 

позволяват на токсините да атакуват клетките 

на кожата. Това им въздействие от своя 

страна забавя процесите на стареене и 

помага на кожата да запази свежия си и 

младежки вид.  

 
За финал на трите статии мога да кажа 

следното: В еволюцията на човека захарта 

винаги е била като божествен дар. По-горе 

вече я наредих редом с музиката и огъня в 

структурата на обществото. Тя е пораждала 

епохи в развитието му, довеждала е до 

революции, създавала е империи. Днес 

значението й съвсем не е по-малко. На нея се 

дължи сериозна част от изхранването на 

населението на планетата. Но съвременната 

медицинска наука разкри и мрачните й 

страни. Затова лекарят диетолог съветва – не 

изключвайте захарта, а я ползвайте разумно, 

като преди това се погледнете в огледалото! 

Благодарим на д-р Димитров за 

изключително полезната и подробна 

информация! 
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Приказки за шипковия храст 

"Два пъти през годината човек се 

обръща към този храст - веднъж през 

пролетта, за да си откъсне цвят от него, и 

веднъж през есента, за да обере плодовете 

му. Ароматът на шипковия цвят е много 

нежен, бих казал даже, че е боязлив, той е 

крайно деликатен по отношение на всичко 

онова, което цъфти буйно около него. Ако 

човек откъсне няколко цвята, то той ще 

остане крайно учуден, че още докато върви 

по пътеката към дома си, цветовете един 

по един опадат." - Йордан Радичков 

 
Обикновената шипка (Rosa canina) е вид 

диворастяща роза. Наричат я див гюл, дива 

роза, див трендафил, кучешка роза, шипок.Тя 

представлява многогодишен, бодлив, силно 

разклонен храст със стъбла, достигащи от 1 

до 5 m дължина. 

Древните гърци свързвали дивата роза с 

богинята на красотата и любовта Афродита, 

която щом научила за смъртта на своя любим 

Адонис, се втурнала към него през гъстите 

шипкови храсталаци. Мъката й била толкова 

голяма, че не забелязвала как бодливите 

шипове наранявали нежната й кожа. 

И всяка капка кръв, паднала върху 

зелените клонки се превръщала в червена 

роза. Прекрасния юноша богинята 

превърнала в анемона. И оттогава, когато в 

гората цъфнат анемониите, иглите на 

шипката се скриват от прелестни розови 

цветове. 

 

шипката се скриват от прелестни розови 

цветове. 

За произхода на огънатите надолу остри 

шипове разказват друга легенда. Изгоненият 

от небето Сатана възнамерявал да се върне 

обратно, използвайки за стълба правите 

клони на дивата роза и нейните големи 

шипове. Господ се досетил за плановете му и 

огънал стъблата на шипката. В отговор 

разсърденият Сатана огънал шиповете. 

Дивата роза или шипката, символизира 

поетичния образ и на спящата девица 

красавица, омагьосана от злата орисница, 

заспала в очакване на своя принц. Среща се 

във фолклора на повечето народи. 

Приказката се нарича точно така "дивата 

розичка". Dornroschen – "Дива розичка", така 

наричат и героинята на "Спящата красавица", 

защото тя се убола не с вретено, а с клонче от 

шипка, което злата магьосница сложила 

върху възглавницата й, докато тя спяла. 

Легенди и приказки на много народи по 

света разказват за магическата сила на 

дивата роза, прародител на изисканата роза. 

Но за вълшебната сила на това растение днес 

сме забравили. За славянските народи 

шипката е била символ на младост, любов и 

красота. Предците ни смятали, че шипката 

притежава добра магия. Приписвали й 

чудодейна сила, способна да възроди 

пламъка в чувствата на влюбените. Смятали, 

че бялата дива роза не само събужда страст, 

но и пази любовта. Човек, който мечтаел да 

изпита радостта на любовта, използвал вана 

с розова вода, приготвена от листенцата на 

дива роза. Пръснати в жилището, листенцата 

на дивата роза носели спокойствие и 

премахвали семейните спорове. 
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