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Ануга празнува 100но издание
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Новини от СППЗ

СППЗ с колективен щанд на юбилейното 100-но
издание на АНУГА
Наближават едни от най-важните дни за
света
на
хранително-вкусовата
промишленост, а именно дните на
изложението „АНУГА 2019 - Allgemeine
Nahrungs - und Genussmittel-Ausstellung
(„Общо изложение за храни и напитки“),
което ще се проведе в периода 5-9 октомври
в гр. Кьолн, Германия.

deutscher Feinkostkaufleute).
Първоначално всяка година се е избирало
различно място, като събитието се е
провеждало в Мюнхен през 1920 г., в
Хановер през 1921 г. , Берлин - 1922 г. и
Магдебург през 1923 г.
Първата кьолнска Ануга е била проведена
в периода 17 и 24 август 1924 г. и е успяла да
привлече 340 изложители и около 40 000
посетители. Това може би е била найголямата Ануга през междувоенния период.
Изложението вече е било разделено на
осем подкатегории, обхващащи храни и
напитки, оборудване за готвене и печене,
машини за обработка на храни, опаковъчни
материали и оборудване, търговия на
дребно, работа с материали, химически и
козметични препарати и реклама. Успехът
на събитието от 1924 г. отчасти е резултат от
професионализма, с който се провежда, но
има и политическо измерение, тъй като
Кьолн е икономически откъснат от
останалата част на страната от чуждестранна
военна окупация. Успехът на Ануга от 1924 г.
може
да
бъде
представен
като
демонстрация срещу британската окупация,
а панаирът е описан в програмата като
патриотичен жест (eine "gute deutsche Tat").

„Anuga” се провежда всяка втора година в
Кьолн и е разделен на десет отделни
панаира, всеки от които обхваща различна
категория. Събитието се провежда в
Koelnmesse, в непосредствена близост до
центъра на града.
Първата "Ануга" се е провела през
далечната 1919 г. в Щутгарт като част от
национална
среща,
организирана
от
специализираните търговци на храни в
Германия.
Изложението
е
било
с
относително малък мащаб, включващ около
200 изложители и без никакво участие на
чуждестранни фирми, но е било достатъчно
успешно, за да се убедят организаторите да
превърнат хранителния панаир в ежегодно
събитие, което да бъде свързано с годишната
среща на асоциацията на специализираните
търговци на храни в страната (Reichsverband
deutscher Feinkostkaufleute).
Първоначално всяка година се избира
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 10/2019
различно място, като събитието се провежда

Стр. 2

Новини от СППЗ
За наша радост точно през 20 тата година
от нашето учредяване е и нашето първо
колективно
участие
на
изложението.
Щастливи
сме,
че
реализирахме
инициативата ни да обединим и представим
фирми от бранша на колективен щанд под
бранда „България“. Основната ни цел е да
утвърдждаваме България като една от
значимите страни в сектора хранителновкусова промишленост, а също и да осигурим
възможност на членовете ни да представят
продуктите си по най-добрия начин, да
срещнат нови бизнес партньори и да
разширят пазарите си.
Считаме, че Ануга е най-добрата
възможност да демонстрират добрите
вкусови
качества
на
българските
консервирани продукти.

Заповядайте в палата 7.1 DRINK/FINE
FOOD, щанд B39g, където ще имате
възможност да се запознаете с продуктите и
срещнете с представителите на фирмите:








Ф-ма ББП;
Ф-ма ЕТ Георги Разсипийски;
Ф-ма Джем и джем;
Ф-ма Карнобатплод;
Ф-ма Катрин – Ко;
Ф-ма Пелтина;
Ф-ма Томатоярд;

Екипът на СППЗ пожелава на всички
участници успешно представяне на
Ануга 2019!
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СППЗ с участие на Veggie World 2019
Съюзът на преработвателите на плодове
и зеленчуци предвид новите тенденции в
храненето, интереса на потребителите към
по-здравословен начин на живот и най-вече
възможността на нашата промишленост да
предложи такъв тип храна, целенасочено
насърчава участието на фирми-членове на
Съюза в световни вегански изложения.
За трета поредна година СППЗ организира
участието
на
свои
членове
в
международното
специализирано
изложение за храни, напитки и гастрономия
“Veggie World 2019” в Мюнхен, Германия в
периода 16 - 17 ноември 2019г.
Изложението е организирано по сектори,
и представя голямото разнообразие на
хранително-вкусовата
промишленост.
Събитието
има
подкрепата
и
сътрудничеството на всички канали за
дистрибуция и на събитието Horeca, като

дистрибуция и на събитието Horeca, като
предлага на участниците и посетителите
възможността да тестват, представят и да
осъществяват контакти, за да навлязат на
нови пазари.

По данни на организаторите, предишното
издание е посетено от 7000 посетителипрофесионалисти и е било на площ от 4000
кв.м.
При желание за участие или за повече
информация може да се свържете с нас на
имейл office@org-bg.net

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

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 10/2019

Стр. 4

Новини от СППЗ

СППЗ с информационен щанд на ИнтерФуд&Дринк,
София
И тази година СППЗ ще участва в
международната специализирана изложба
ИнтерФуд&Дринк в Интер Експо Център –
София, 06-09 ноември. В изпълнение на
дългосрочната ни програма „Повишаване на
потребителската култура“ ще организираме
специализирана дегустация на конфитюри,
мармалади и желета. Дегустатори ще бъдат
бъдещи
специалисти
от
бранша
възпитаници на професионални гимназии.
Те ще имат възможност да опитат продукти,
произведени от фирми-членове на СППЗ и

да дадат своето мнение за всеки един от тях.
Информация за резултатите от вкусовия
тест на продуктите, ще публикуваме в
декемврийския брой на Електронния
бюлетин на СППЗ.
Изложбеният щанд на Съюза ще бъде
позиционран в Зала 3, щанд В9.
Посетителите ще имат възможност както да
получат актуална информация за бранша,
така и
да закупят специализирана
литература за сектора.

Ще ви очакваме!
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БАБХ с ново ръководство
Проф. д-р Паскал Желязков, д.в.м е
новият
изпълнителен
директор
на
Българската агенция по безопасност на
храните. Заеманата от него позиция до
момента е директор на Национален
Диагностичен
Научноизследователски
Ветеринарномедицински Институт „Проф. Др Г. Павлов“.
Проф. Желязков има дългогодишен опит
като
ръководител
на
структури
с
научноизследователска, диагностична и
аналитична дейност. Бил е началник отдел в
Център за оценка на риска, директор на
Национална научноизследователска станция
по ловно стопанство, биология и болести по
дивеча, както и зам.-генерален директор в
Национална
Ветеринарномедицинска
Служба.

Служба. Има над 90 научни публикации и
научни доклади. По образование е
ветеринарен лекар, завършил е Висшия
Институт по зоотехника и ветеринарна
медицина гр. Стара Загора. Владее
английски и руски език.
Назначен
е
и
нов
заместникизпълнителен директор д-р Мариана
Шумова, която към момента изпълнява
длъжността началник отдел в дирекция
„Граничен контрол“. Д-р Шумова е
изпълнявала и длъжността директор на
Областната дирекция по безопасност на
храните в Хасково. Тя ще заеме позицията на
доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, д.в.м.
Източник: www.babh.government.bg

Сменят
всички трудови книжки с нова наредба
Има над 90 научни публикации и научни
доклади. По образование е ветеринарен
Всички трудови книжки да бъдат сменени
лекар, завършил е Висшия Институт по
с нови до 1 юни 2025 г. Това предвижда
зоотехника и ветеринарна медицина гр.
изцяло нова Наредба за трудовите книжки и
Стара Загора. Владее английски и руски език.
трудовия стаж, която министерството на
труда публикува за обществено обсъждане.
Назначен
е
и
нов
заместникОсвен с нов дизайн – новите книжки ще
изпълнителен директор д-р Мариана
са в цвят бордо, а не сини, в тях се въвеждат
Шумова, която към момента изпълнява
нови полета и реквизит.
длъжността началник отдел в дирекция
„Граничен контрол“. Д-р Шумова е
изпълнявала и длъжността директор на
Областната дирекция по безопасност на
храните в Хасково. Тя ще заеме позицията на
доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, д.в.м.

Проектът предвижда новите книжки да
започнат да се издават от 1 юни 2020 г. Като
такива ще получат първо хората, които за
първи път започват работа и тези, които са
загубили старата си книжка. Следващите,
които ще сменят документа, който
удостоверява обстоятелствата за трудовата
им дейност, ще са тези, които изчерпят
страниците на старата си книжка.
За всички останали новата наредба
предвижда, че след изтичане на 5 години от
влизането ѝ в сила – т.е. до 1 юни 2025 г., се
прекратява вписването на данни в старите
книжки, те се приключват и се издават нови
като продължение.
Подробна информация по темата може
да откриете тук.

Проектът предвижда новите книжки да
започнат
издават от 1 юни
2020 г. и
Като
Бюлетин
на Съюзда
на се
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Увеличен е бюджетът по мярка 4.2 на ПРСР 20142020
С близо 75 млн. лв се увеличава бюджетът
по
мярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански
продукти от Програма за развитие на
селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Заповедта на заместник-министъра Лозана
Василева е публикувана на интернет
страницата на Земеделското министерство,
заедно с условията за кандидатстване и
изпълнение на проектите по мярката.

за подписване на договори с одобрените
за финансиране проекти по процедура №
BG06RDNP001-4.001,
съгласно
списък,
публикуван на интернет страницата на ДФЗ.
Увеличението
на
бюджета
с
допълнителни 38 319 652 евро, равняващи
се на 74 945 575.38 лева, се прави с цел
максимално усвояване на средствата по
ПРСР 2014-2020. Това ще даде възможност
за одобрение на по-голям брой проекти с
включени в тях дейности, които се
извършват в следните производствени
сектори: „Мляко“, „Месо“, „Плодове и
зеленчуци“, „Растителни и животински
масла и мазнини“,
„Технически и
медицински култури“, „Производство на
фуражи“ и „Гроздова мъст, вино и оцет“.
Минималният
размер
на
общите
допустими разходи за един проект е 29 337
лв. Максималният размер на общите
допустими
разходи
по
подмярката,
включително
при
кандидатстване
с
интегриран проект за един кандидат, е 3 911
600 лв. За проекти за колективни
инвестиции, представени от групи или
организации
на
производители,
включително
при
кандидатстване
с
интегриран проект е 3 911 600 лв.

По подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ през 2018 г. са постъпили общо
538 проектни предложения, подлежащи на
обработка, с общ размер на заявената
финансова помощ, възлизащ на 631 690
765.80 лева. Определеният бюджет по
процедурата възлиза на 85 млн. евро или
общо 166 243 000 лева, като в тази връзка
заявената финансова помощ от страна на
потенциалните кандидати надхвърля почти
четирикратно разполагаемите средства по
приема.
За обработка на административно
съответствие и допустимост, и техническата и
финансова оценка бяха разпределени 175
проекта. От тях одобрени за финансиране са
153 проекта, оценени с 75 т., на обща
стойност 95 млн. евро.
ДФЗ – РА започва изпращането на писма
за подписване на договори с одобрените за
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
плодове и зеленчуци
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№

Източник: www.agroclub.bg
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Актуални новини за зеленчукопроизводството
Междинната прогнозата на CAPA за
производството на домати през 2019 г. е
понижена в сравнение с предходните
очаквания заради по-слабите добиви от
открити площи (-17% по данни на МЗХГ).
Общото производство може да падне с около
9% на годишна база и да бъде около 135 хил.
Източник: НСИ
т.
Оценката
за
производството
на
*-прогнозни данни без включен ДДС
оранжерийни домати е за ръст до 55 хил. т.
ще се нормализират в рамките на средните
По-лошата от климатични условия година
за сезона, като вносните цени ще
в голяма част от Европа доведе до по-високи
предопределят ценовото движение поцени на доматите, като цените се
нататък.
нормализираха в рамките на сезонните
Цените на зеленчуците в ЕС през първите
средни от началото на есента. Цените на
9 месеца на годината са сред най-високите
дребно през м. септември по данни на САПИ
Това се обяснява с по-лошата зима и
се очертава да достигнат 2,12 лв./кг, което е с
засушаването във важните месеци на
около 10% повече от цените за този месец за
пролетта и лятото. От началото на есента,
последните 5 години.
цените постепенно се нормализират и в
САРА
запазва
прогнозите
си
за
следващите месеци до края на годината се
производство на краставици през 2019 г. ,
очаква да бъдат около и под средните за
което се изчислява да бъде в рамките на 71
последните 5 години.
хил. т., с около 3% под нивото от миналата
Цените на домати на едро в Турция
година. Цените на дребно на краставици за
продължават да падат и са между 0,14- 0,16
м. септември, 2019 г. са с 15% над тези за
US $$/кг Това е дори по-ниско отколкото
същия месец в периода 2014-2018 г.
цените през миналогодишния м. септември
Текущите предвиждания на САРА при
0,17 US $$/кг.
пипера са леко нагоре от 53 хил. т. на 55 хил.
При пипера, цените в ЕС се покачиха в
т. общо производство, което се дължи на
началото на м. септември до 1,15 евро/кг, а
подобрените оценки за добива, който е с 8%
към средата на месеца се понижиха до 0,9
над миналогодишния по оперативни данни
евро/кг в основните ЕС производителки на МЗХГ. Цените на дребно за зелен пипер за
Испания, Холандия и са със 7% надолу на
м. септември са за 1,66 лв./кг, което е с около
месечна база.
19% над месечните цени за периода 2014
Цените на едро на пипера в Турция по
2018 г.
данни на www tridge.com леко се покачват
Цените на едро на домати, пипер и
до 0,34 US $$/кг от 0,23 US $$/кг в края на м.
краставици през 2019 година се очертава да
август.
бъдат сред най-високите за последните
десетилетия. В следващите месеци цените
Източник: Бюлетин №9 САРА
за сезона, като вносните цени ще
предопределят ценовото движение по
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ДФЗ ще одобрява инвестиции за
съхранение на плодове и зеленчуци и
за доилна техника над разпределения
бюджет за 2019 г.
ДФ „Земеделие“ ще одобрява заявления по
схемата „Помощ за инвестиции в материални
активи в земеделски стопанства, свързани с
първично производство на растениевъдна
земеделска продукция", подадени през 2019
г., които надвишават разпределения бюджет
от 3.6 млн. лв. за тази година. Средствата за
тяхното обезпечаване ще бъдат осигурени в
рамките на общия бюджет от 7.2 млн. лв.,
одобрен за 2019 и 2020 г. Тези заявления ще
се разглеждат и одобряват в съответствие с
указанията по схемата за 2019 г., като
договорите по тях ще се изплащат от бюджета
за 2020 г. Това реши на свое заседание УС на
ДФЗ.
ДФЗ припомня, че схемата е разработена по
предложение на браншовите организации в
сектор „Плодове и зеленчуци“. Срокът й на
действие е до 31.12.2020г. Нотифицираният
максимален бюджет за периода, в който
схемата ще се прилага, е до 7,2 млн. лева. С
предходно решение на УС на ДФЗ половината
от тях, в размер на 3,6 млн. лева, бяха
разпределени за тази година.
УС на ДФЗ реши още заявленията по
схемата „Инвестиции за закупуване на
съоръжения за добив и съхранение на сурово
мляко и съоръжения за изхранване на
новородени животни с мляко", подадени през
текущата 2019 г., надвишаващи бюджета от 1
млн. лева, но в рамките на общия бюджет от 2
млн. лева, да се разглеждат и одобряват по
условията на указанията за 2019 г. Плащанията
по тях ще бъдат извършени също от бюджета
за 2020 г.
Източник: www.mzh.government.bg

Удължава се срокът за предоставяне
на документи по мярка 11
„Биологично земеделие“
С един месец се удължават сроковете за
издаване и съответно за предоставяне на
сертификатите за биологично производство
във връзка с прилагане на .мярка 11
„Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020
г. Срокът за издаване на сертификатите от
страна на контролиращите лица става до 30
октомври вместо досега предвиденото – до
30 септември. Съответно срокът за
предоставяне на документа на ДФ
„Земеделие“- Разплащателна агенция се
удължава от 30 октомври на 30 ноември.
Измененията са направени в Наредба №
4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11
„Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020
г., и са публикувани в брой 76 от 27.9.2019 г.
на Държавен вестник.
Целта на промяната в наредбата е да се
даде възможност за по-голяма прецизност
при
изпълнение
изискванията
за
предоставяне на писмени доказателства от
страна на кандидатите по мярка 11
„Биологично земеделие“.
От дирекция „Развитие на селските
райони” припомнят, че всички кандидати по
мярката, чийто многогодишен ангажимент
изтича в края на 2019 г., са задължени да
предоставят на ДФЗ–РА най-малко веднъж
такъв
сертификат
или
писмено
доказателство
за
съответствие
на
произведените
от
тях
растителни,
животински или пчелни продукти с
правилата на биологичното производство.
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Учени от УХТ правят халва от семки на диня и
пъпеш
Опити за производство на халва от семки
на диня и пъпеш правят учените от катедра
„Хранене и туризъм” на Университета по
хранителни технологии.

премахване на излишната слуз от тялото,
стабилизират кръвната захар.
„Подобренията в процеса на преработка
на отпадъци ще да донесе ползи за околната
среда, климата и човешкото здраве, но не
само това. ЕС предвижда законодателни
мерки за преминаване към кръгова
икономика – система, при която стойността
на продуктите, материалите и ресурсите
остава в икономиката възможно най-дълго.
Хотелиери и ресторантьори ограничават
използването на електроенергия и вода. Ред
е да превъзпитаме клиента да консумира
по-малко и да не разхищава храна”, казва
проф. Алексиева и дава пример с редица
държави, където са въвели меню за мъже,
за жени и за деца. А хотелите, предлагащи
ол инклузив, изискват от клиентите да
платят онова, което са сложили в чиниите
си, но не са изконсумирали.
Учените от катедрата работят и върху
създаването на хранително покритие за
тестени изделия, което да ги държи пресни
и да удължава срока на годност. Те
изследват свойствата на екстракти от билки
и растения и пробват различни комбинации
за постигане на най-добър ефект. Целта е
добавките в храните да бъдат заменени с
натурални съставки.
Tези и други проекти, по които вузът
работи, бяха презентирани в Нощта на
учените. Студенти демонстрираха любими
рецепти от тефтерчето на баба, а ученици от
ОУ „Алеко Константинов” получиха награди
за оригиналните си есета на тема „Бъдещето
и младият учен”.
Източник: www.hit-bg.com

Те работят по националната научна
програма „Здравословни храни за силна
биоикономика и качество на живот“ за
създаване на иновативни продукти и търсене
на възможност за ограничаване на
хранителните отпадъци при производството.
Специалистите анализират състава на
биологично активните вещества, които се
съдържат в хранителните отпадъци и които
могат да бъдат извличани и да обогатят нови
продукти. Студено пресованото масло от
динени и семки от пъпеш пловдивските
учени използват за приготвяне на халва.
„У нас е популярна халвата от слънчоглед,
тахан, сусам, появиха се варианти от бадем и
лешник, но ние тестваме семената на динята
и пъпеша”, уточни ръководителят на
катедрата проф. Йорданка Алексиева.
Динените семки предоставят някои от
основните аминокиселини, те са богати на
магнезий, който регулира кръвното и
подобрява плътността на костите, и са
източник на диетични фибри. Семките на
пъпеша са източник на белтъчини, помагат за
премахване на излишната слуз от тялото,
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 10/2019
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Любопитно

Притча за трите важни въпроса
Владетелят на едно царство бил с ум и
сърце, отворени към мъдростта. Дочул
веднъж, че някъде живее отшелник, който
знае отговорите на всички въпроси.

Тръгнал на път, търсел го дни наред и
накрая го открил. Но, какво да види – вместо
достолепен мъдрец, когото си представял,
някакъв дрипав старец копаел градинката
си. Владетелят обаче не се поколебал,
скочил от коня и се поклонил на стареца.
- Дойдох при теб да получа отговорите на
три въпрос: Кой е най-важният човек на
земята? Кое е най-важното дело в живота?
Кой ден е най-важен от всички останали?
Отшелникът нищо не отговорил и
продължил да копае. Тогава владетелят
запретнал ръкави и се заловил да му помага.

ручея, промил и превързал раните му. После
го завел в колибата на отшелника и го
настанил в постелята му.
На следващата сутрин, щом станал,
отново решил да се опита да получи
отговорите на въпросите си. Излязъл навън,
а там отшелникът вече се трудел и засаждал
градината си.
- Мъдри човече, нима наистина не можеш
да отговориш на въпросите ми? – попитал
умолително владетелят.
- Ти сам вече намери отговорите, проговорил най-сетне отшелникът.

- Как така? – изумил се владетелят.
- Когато дойде първия ден, видя моята
старост и немощ. Съжали се над мен и
започна да ми помагаш. Докато копаехме
градината, за теб бях най-важния човек, а
помощта към мен, беше най-важното дело
за теб. Появи се раненият и неговата нужда
се оказа по-голяма от моята. И тогава той
стана най-важният човек за теб, а помощта,
която му даде – най-важното дело. Ето ги и
отговорите на първите ти два въпроса: найважният човек е този, който се нуждае от
твоята помощ. А най-важното дело е
доброто, което правиш, докато помагаш. От
тях следва и отговорът на третия ти въпрос –
кой ден е най-важен в живота на човека.
Този ден е днес!

Работели двамата в мълчание, докато
ненадейно по пътя се задал човек, с лице,
обляно в кръв. Владетелят го спрял, с добри
Източник: www.manager.bg
думи го утешил, донесъл чиста вода от
ручея, промил и превързал раните му. После
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