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20 години Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци    

Уважаеми, колеги, партньори, скъпи 

клиенти и приятели, 

Тази година Съюз на преработвателите на 

плодове и зеленчуци чества своя 20-годишен 

юбилей! 

Има величие в благородното дело да 

създадеш нещо, да му вдъхнеш неповторим 

дух и всичко това да превърнеш в традиция! 

И най-трудното с любов да го предадеш на 

поколенията да го развиват и пазят. Такова 

благородно дело е Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци, 

което през годините обединява различни 

хора – членове, служители, партньори, 

клиенти и съмишленици.  

Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци е организация, зад която стои 

опитен, висококвалифициран и мотивиран 

екип, доказал се във времето. През всички 

тези години организацията запазва своите 

членове и печели нови, благодарение на 

упорит труд. Убедени сме, че посрещаме 

този юбилей с удовлетвоерение от себе и от 

извършените дела.  

Никога не е било приоритет за нас да 

седим на едно място. От самото начало сме 

било отворени към максимален брой 

продукти и услуги за една по-добра и 

функционираща промишленост. 

Стремежът да усетим пулса на търсенето е 

нашата философия. Това е най-добрият 

начин да осигурим възможно най-

правилното за нашите членове. Вярваме, че 

това ни помага да издигнем българската 

преработвателна промишленост на висините, 

на които е в момента.   

Благодарим на всички наши партньори и 

приятели, с които допринасяме за 

развитието на сектора и достойното му 

бъдеще! Искаме да ви уверим, че имаме 

амбицията да продължим да издигаме 

авторитета на организацията и неговите 

членове. За нас Съюзът е не само място за 

реализация, а съдба и кауза.  

Благодарим на всички колеги – бивши и 

настоящи, които направиха възможна тази 

20-годишнина: за съпричастността, за 

доверието, за старанието и всеотдайността, 

за постоянството и високия 

професионализъм! 

Гордеем се, че сме част от голямото 

семейство на Съюза, защото да се работи 

усилено е трудна задача, да се надграждат 

успехите не е лесно, да се създаде сплотен 

екип не е за всеки, да се ръководи бизнес е 

въпрос на знания, талант и нюх към успеха.  

Гордеем се, че постигаме това заедно! 

Пожелаваме си да реализираме и най-

смелите ни и амбиции и планове, и винаги 

да има повод за радост и празници! 

От сърце пожелаваме на поколенията 

специалисти, които идват след нас, да имат 

същото желание за реализация, амбиция в 

работата и стремеж към успеха, за да може 

на 100-годишния юбилей на огранизацията 

да изпитват същите чувства и гордост, 

каквито изпитваме ние днес. 

С уважение и признателност,  

Екипът на Съюз на преработвателите 

на плодове и зеленчуци  

Новини от СППЗ 
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СППЗ с колективен щанд на ANUGA 2019 

Новини от СППЗ 
 

Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци ще участва на изложението Ануга 

2019 с колективен щанд, който ще бъде 

позициониран в зала 7.1.  

Считаме, че по този начин ще успеем да 

демонстрираме повишената ни 

конкурентоспособност и безспорните 

предимства на българската продукция.  

Тъй като Ануга е крайъгълен камък за 

нашата индустрия, затова в сътрудничество 

със Съюз по хранителна промишленост 

организираме пътуване за посещение на  

изложението в гр. Кьолн, Германия за 

периода 5-8 октомври 2019г. или 5-9 

октомври със самолет. 

При интерес към предложението ни за 

посещение на АНУГА, моля да ни уведомите 

по и-мейл или телефон възможно най-бързо, 

за да ви изпратим  заявка-договор за участие. 

посещение на АНУГА, моля да ни уведомите 

по и-мейл или телефон възможно най-

бързо, за да ви изпратим  заявка-договор за 

участие. 

Посещението се организира на най-

ниските възможни цени за билет и хотел, 

като се има предвид заетостта и търсенето 

на хотели в Кьолн и близките населени 

места по това време. Своевременното 

потвърждение ще  ви даде възможност да 

си осигурите спокойно и удобно посещение 

на изложението. 

За повече информация, не се колебайте 

да ни потърсите на телефон 02/987 47 43 

или да ни пишете на имейл office@org-

bg.net  

Новини от СППЗ 
 

mailto:office@org-bg.net
mailto:office@org-bg.net
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Актуални новини за зеленчукопроизводството    

По последващи прогнози на САРА, 

производството на домати през 2019 г. ще е 

над нивата от предишната година 

достигайки 155 хил.т. Заради по-студеното 

време в периода м.май-юни има забавяне в 

появата на местна продукция, съвпадащо с 

тенденции в цяла Европа. Това е и причина 

за високите цени на едро и дребно. 

Вносът на домати расте с около 18% 

годишно през последните 5 години. През 

2018 г. у нас са внесени около 88 хил.т. През 

2019 г. по прогнози на САРА, вносът ще е 

между 74-78 хил.т. 

Текущите оценки за производството на 

пипер е той да достигне количества от 53 

хил.т. Цените на пипера през това лято 

достигат пикови стойности и това равнище 

на високи цени ще се запази и през 

следващите месеци. 

Вносът на сладък пипер през 2018 г. се 

равнява на 29 хил.т. През последните 5 

години годишната стъпка на увеличение е 

около 14%. През 2019 г. се очаква вносът да 

бъде в рамките на 22-24 хил.т. 

Глобалното производство на домати през 

2018 г. се очаква да е около 181 млн. т. Най-

големите производители на домати са Китай 

и Индия. Сред европейските страни, най-

големият производител е Италия – 6,1 млн.т 

и Испания – 4,8 млн.т. 

Световната търговия на домати възлиза 

на 8,5 млн.т. през 2018 г., което включва 

само доматите за прясна консумация. Най-

големите износителки са: Мексико – 1,8 

млн.т, Холандия – 1 млн.т и Испания 0,8 

млн.т.  

Производството на сладък пипер в света 

достига около 40 млн.т. през 2018 г. Най-

голям производител е Китай с 51%, Мексико 

– 8% и 

Турция – 7%. 

 

 8% и Турция – 7%. 

Глобалната търговия със сладък пипер 

възлиза за 2018 г. на 3,8 млн.т. Отново 

Мексико, Испания и Холандия са начело в 

износа с между 0,45-1 млн.т. 

Цените на доматите в Европа през това 

лято са сред най-високите за последните 5 

години. Цените в Холандия и Испания за 

м.август са около 0,8 евро/кг. 

 
Турция в последните седмици на 

м.август отбелязва значителен спад на 

цените на домати от около 0,2-0,25US$/кг, 

което се дължи на излизане на домати 

предназначени за консервната 

промишленост. Очаква се като цяло цените 

на доматите за консервната промишленост 

през 2019 г. да бъдат с около 10-15% по- 

ниски от предходната година. 

При пипера, цените в ЕС леко спадат на 

месечна база, но продължават да са с около 

35% над тези от 2018 г. В основните ЕС 

производителки – Италия, Испания, 

Холандия, цената е около 0,95-1,0 евро/кг. 

Цените на едро на пипера в Турция 

продължава да вървят надолу и от 0,33 

US$/кг през м.юли, те са 0,23 US$/кг в края 

на м.август. 

Източник: Бюлетин САРА – бр. 8 

Новини от СППЗ 
 

Новини за сектора 
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Обратното ДДС като панацея    

Може ли обратното начисляване на ДДС 

да направи конкурентни производителите на 

плодове и зеленчуци на играчите от сивия 

сектор? 

Според експерти е почти сигурно, че 

България ще получи зелена светлина от 

Брюксел, защото зърното, плодовете и 

зеленчуците са част от списъка на стоките с 

увеличен данъчен риск и се следят от 

звеното за фискален контрол към НАП и 

митниците. Освен това между 30 и 40% от 

производителите в тези браншове не са 

регистрирани по ДДС, защото оборотът им не 

надхвърля 50 000 лв. 

От земеделското министерство се надяват 

фермерите да вложат освободените средства 

в нови сортове плодове, зеленчуци или за 

закупуване на по-добри торове. Ще се 

увеличат разполагаемите оборотни средства 

и на консервните фабрики, както и на 

мандрите, които ще купуват суровина без 

ДДС и ще начисляват данък върху 

произведените от тях продукти. По този 

механизъм в момента работят мелниците.  

Според доклад на Европейската сметна 

палата за борбата с измамите с ДДС 

механизмът за обратно начисляване е 

полезен инструмент само когато се прилага 

последователно от всички държави членки в 

съответния рисков сектор. В противен случай 

нарушителите ще се преместят в държавата, 

в която не се прилага обратно начисляване, 

предупреждават одиторите. Те изтъкват и 

една сериозна опасност от генерализирането 

на обратното начисляване, т.е. прилагането 

му във всички сектори на икономиката като 

метод – това ще измести измамите към 

търговията на дребно, където рискът за 

укриване на ДДС е по-голям. 

Данъчни консултанти предупредиха, че с 

новата схема производителите се лишават 

от краткосрочна ликвидност – да оперират с 

платения от клиента им ДДС 45 дни, преди 

да го внесат в държавния бюджет. Отпада и 

възможността да се санкционират сиви 

фирми от тези сектори за документ с 

невярно съдържание, защото вече няма да 

подават справка декларация за продажбите 

си. 

 
Не е ясно дали след въвеждането на 

обратното начисляване на ДДС плодовете, 

зеленчуците и млякото ще продължат да се 

разглеждат като стоки със завишен фискален 

риск. И дали към тях ще се добавят 

продуктите от тяхната преработка, както и 

млечните продукти. От това зависи дали част 

от споменатите производители само ще 

преминат към нов режим за отчитане на 

ДДС, или ще подлежат на по-строг контрол и 

от мобилните групи на НАП.  

Според данъчните експерти е сигурно, че 

по този начин държавата ще бъде по-добре 

защитена срещу опити за измами с ДДС. Но 

не е ясно точно колко загуби могат да се 

спестят. Подобна статистика липсва и като 

оценка за ефектите след въвеждане на 

обратното начисляване за зърнените 

култури, което беше в основата на 

увеличаване на данъчните приходи през 

2015 г., заедно с общото ускоряване на 

икономиката. 

Източник: www.iconomist.bg  

Новини за сектора 
 

http://www.iconomist.bg/
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България и Мароко правят съвместна фабрика за 

космически храни  

Новосъздадената  смесена Mароканско-

българска търговско-промишлена палата 

(МБТПП) стартира мащабен първи проект – 

фабрика за космически храни. 

 

Това стана ясно по време на официална 

пресконференция, в която участваха Н.Пр. г-

жа Закия Ел Мидауи – извънреден и 

пълномощен посланик на Кралство Мароко в 

Република България, Мохамед Хмидуш – 

вицепрезидент на Мароканската асоциация 

на износителите (ASMEX), който е и зам.-

председател на МБТПП и Аспарух 

Карастоянов – председател на Мароканско-

българската търговско-промишлена палата. 

Фабриката за космически храни, се очаква 

да заработи през май 2020 г., като от 

мароканска страна са осигурени земята и 

оборудването, а от българска – уникалната 

технология. 

Mароканско-българската търговско-

промишлена палата ще стимулира 

българските производители и износители, 

като сред основните й цели е създаването на 

успешен реекспортен модел.  

„България може да се превърне в хъб за 

марокански стоки и да експортира за цяла 

Югоизточна Европа, а Мароко да е мост за 

реекспорт към Централна и Западна 

Африка“, обясни Аспарух Карастоянов. Той 

очерта и основните проблеми, 

възпрепятстващи търговско-икономическите 

Африка“, обясни Аспарух Карастоянов. Той 

очерта и основните проблеми, 

възпрепятстващи търговско-икономическите 

отношения – липсата на директен транспорт 

между Мароко и България и визовият 

режим, който спира туризма и 

стратегическите инвестиции. 

Агробизнесът, земеделието, хранително-

вкусовата, леката промишленост, 

инженеринга – създаването на предприятия 

на територията на Мароко, текстилната, 

фармацевтичната индустрия и туризма са 

част от секторите, в които има голям 

потенциал за развитие на търговско-

икономическите отношения между двете 

страни.  Мароко изнася торове, мед, цинк, 

индустриално оборудване, арматурно 

желязо и стомана, хладилници, миални 

машини, арганови масла, риба, фуражи и др. 

В момента голяма част от стоките, които 

България изнася за Мароко се 

реекспортират през други страни, а в 

търговско-икономическо отношение се 

използват не повече от 2–3% от целия 

експортен потенциал между двете страни. 

 

Източник: www.economic.bg 

  

Новини за сектора 
 

http://www.economic.bg/
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6 стратегически цели на EIT Food за цифрова 

трансформация на ХВП 

ЕІТ е неразделна част от „Хоризонт 2020“, 

рамковата програма за научни изследвания 

и иновации на ЕС. 

Като общност за знания и иновации 

/Knowledge and Innovation Community (KIC)/ 

на Европейския институт за иновации и 

технологии (EIT), EIT Food свързва партньори 

от водещи предприятия, университети, 

изследователски центрове и институти в 13 

държави в Европа и от цялата хранителна 

верига. 

EIT Food е общоевропейско партньорство 

с подход, насочен към потребителите, дава 

възможност на иноватори, предприемачи и 

студенти за разработване на решения от 

световна класа за обществените 

предизвикателства, ускоряване на 

иновациите, създаване на работни места и 

повишаване на конкурентоспособността на 

Европа. 

Целта на партньорството е да развие 

висококвалифициран хранителен сектор, 

който сътрудничи с потребителите, за да 

осигури продукти, услуги и нови технологии 

за по-здравословен начин на живот за 

всички европейски граждани. 

Като една от най-големите инициативи, 

свързани с храните в световен мащаб. EIT 

Food иска Европа да води глобална 

революция в иновациите и производството 

на храни. Амбицията на EIT Food е да 

преработи начина, по който произвеждаме, 

доставяме, консумираме и рециклираме 

нашите храни и да създаваме устойчив и 

бъдещ хранителен сектор, който да 

подкрепя устойчивата и кръгова 

биоикономика. 

Като общност на знание и иновации на 

Европейския институт за иновации и 

технологии, EIT Food свързва партньори по 

цялата хранителна верига от 13 държави. 

Какво е EIT, как работи и кои са шестте 

стратегически цели пред тази 

организация на ЕС ви представяме в този 

брой на информационния бюлетин.  

 

Какво е EIT и как работи? 

 
Европейският институт за иновации и 

технологии (EIT) е независим орган на ЕС със 

седалище в Будапеща, който укрепва 

способността на Европа за иновации. EIT 

играе жизненоважна роля в подкрепата на 

целите на ЕС за създаване на устойчив 

икономически растеж и работни места, като 

дава възможност на предприемачите и 

създателите на иновации да превърнат най-

добрите си идеи в продукти и услуги за 

Европа. 

EIT насърчава предприемаческия талант и 

подкрепя нови идеи, обединяващи 

„триъгълника на знанието“ на водещи 

предприятия, университети и 

научноизследователски центрове, за да 

формират динамични трансгранични 

партньорства, наречени Общност за знания 

и иновации /Knowledge and Innovation 

Community (KIC)  

ЕІТ е неразделна част от „Хоризонт 2020“, 

рамковата програма за научни изследвания 

Новини за сектора 

СППЗ 
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Хранителната индустрия, която беше 

критикувана, че изостава с внедряването на 

технологиите, се променя. От 2012 г. 

големите компании в сектора регистрират 

по-малък ръст на приходите, което е знак, че 

не могат да диктуват вкусовете на 

потребителите, както го правеха в миналото. 

Напротив, те трябва да се съобразят с него 

при създаването на продуктите, а това може 

да се случи чрез анализ на бази данни. 

Следователно, за да увеличат приходите си, 

компаниите трябва да внедрят новите 

технологии при маркетинговите си 

проучвания, пише Financial Times. 

Промяната 

Black Swan е една компаниите, които 

променят начина, по който се правят 

пазарни проучвания в индустрията. Ако в 

миналото Procter&Gamble изпращаше 

служители, за да видят как американските 

домакини почистват дома си, готвят ястия 

или перат, то днес подходите са много 

различни. Black Swan e британски стартъп, 

който събира данни от социални медии, 

онлайн форуми, уебсайтове за преглед на 

продукти, както и други източници и след 

това ги анализира. Така открива какво искат 

потребителите. Компанията използва 

изкуствен интелект, за да оцени кой от 

продуктите може да стане масово купуван. 

Целият текст на статията може да 

прочетете тук. 

Източник: www.capital.bg  

Лидерите в хранителната индустрия 

използват големи бази данни, за да 

увеличат приходите си 

  

  

EIT Food има шест стратегически цели:  

1. Преодоляване на ниското доверие на 

потребителите: подкрепа за европейците в 

прехода към интелигентна система за храни, 

която е всеобхватна и надеждна; 

2. Създаване на ценна за потребителите 

храна за по-здравословно хранене: дава 

възможност на хората да правят информиран 

и достъпен избор на лично хранене; 

3. Изграждане на ориентирана към 

потребителите свързана хранителна система: 

разработване на цифрова мрежа за 

снабдяване с храна на потребители и 

промишленост като равностойни партньори;  

4. Подобряване на устойчивостта: 

разработване на решения за трансформиране 

на традиционния модел „производство-

използване-изхвърляне“ в кръгова 

биоикономика;  

5. Обучение: да се ангажират, да 

въвеждат иновации и да напредват като 

осигуряват умения за „системата на храната“ 

за студенти, предприемачи и 

професионалисти чрез програми за повишено 

обучение и отворени онлайн курсове 

6. Катализиране на хранително 

предприемачество и иновации: насърчаване 

на иновациите на всички етапи на създаване 

на бизнес. 

 
Публикацията е разработена по материали 

на ЕIT-Food и е предоставен от Институт за 

агростратегии и иновации, част от 

информационна кампания „Иновациите – 

винаги на мода!“ 

 

Новини за сектора 
 

https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/08/29/3955760_liderite_v_hranitelnata_industriia_izpolzvat_golemi/
http://www.capital.bg/
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Покрив за ябълкова градина   

Как да защитите ябълките от вредители и 

гъбични болести, максимално да намалите 

използването на пестициди? Изследователи 

от университета Вагенинген откриха отговор 

на въпроса.  

 
Половината от ябълкова градина (0,3 ха) в 

експериментална ферма в университета 

Вагенинген е била снабдена с мобилен 

покрив. Когато започвало да вали, покривът 

бил слаган, подобно на покривите на някои 

стадиони по света. По този начин учените 

поддържали овошките сухи. Покривът 

минавал от открито до закрито положение 

през две и половина минути. 

Ябълките като всяка друга култура са 

изложени на риск от болести и вредители. 

Всяко едно от тях нанася на 

производителите значителни загуби. 

Запазвайки дърветата сухи, ние 

осъществяваме профилактика, казва 

изследователят Рин Ван дер Маас. 

Покривът е уникален по рода си в Европа, 

тъй като системата позволява той да бъде 

слаган и премахван. 

Откритата система гарантира, че агентите 

за биологичен контрол, такива като оси-

паразитоиди, може да се хранят с 

вредителите, а насекомите-опрашители 

безпрепятствено ще изпълняват работата си. 

В Холандия фермерите вече използват 

постоянни укрития за отглеждането на 

череши. От чуждестранни изследвания 

знаем, че при такива условия обаче се 

повишава рискът развитие на плесен и други 

постоянни укрития за отглеждането на 

череши. От чуждестранни изследвания 

знаем, че при такива условия обаче се 

повишава рискът развитие на плесен и други 

болести. 

Поради това решихме да използваме 

подвижен покрив, обяснява Ван дер Маас. 

Покривът е снабден с тръби и улеи, по 

които дъждовната вода достига до 

резервоар и след това се използва за 

капково напояване на ябълковата градина. 

По този начин се гарантира съставът и 

състоянието на почвата, те останат 

неизменни, а водата не залива подземните 

тунели на дъждовните червеи. 

Ван дер Маас смята, че използването на 

защитено отглеждане на ябълки ще намали 

използването на продукти за растителна 

защита със 70-90%. Работим в посока преход 

от агрохимия към физически и биологически 

методи за борба с вредителите и гъбичните 

болести, допълва той. Ученият се надява 

правителството да стимулира осигуряването 

на покривни съоръжения за ябълковите 

градини в цялата страна. 

 

Източник: www.agri.bg  

 

Любопитно 

http://www.agri.bg/

