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Стр. 1

Новини от СППЗ

СППЗ отбелязва 20 години от създаването си с
дарителска кампания „Здрави и силни от малки“
Уважаеми колеги,
изминаха 20 години от създаването на
нашата организация. Пътят до тук не беше
лек, заедно се радвахме на успехите си и се
учехме от грешките си.

закупи консервирани храни, произведени от
вас, за да им осигурим балансирана и
питателна храна през зимните месеци.
По време на вечерята ще бъде изложена
и кутия за дарения, в която всеки желаещ
може да предостави своя принос за каузата.
В края на вечерта ще бъдат преброени
събраните средства и ще се предостави
символичен чек на представител на
Българска Хранителна Банка, с който могат
да закупят необходимите консервирани
плодове и зеленчуци.
Без да пренебрегваме нуждата на деца от
цяла България, работата с организациипартньори, полагащи грижа за деца в риск
ни дава възможност да осигуряваме достъп
до храна в регионите на София – град и
София
област,
Перник,
Кюстендил,
Благоевград, Враца, Монтана, Видин,
Плевен, Велико Търново, Варна, Шумен,
Търговище, Добрич, Бургас, Стара Загора,
Пловдив, Пазарджик, Хасково.

За нас е удоволствие да ви съобщим , че
на 21 ноември 2019 г. в хотел Best Western
Sofia Expo– гр. София предстои официално
честване на 20-та годишнина от основаването
на Съюз на преработвателите на плодове и
зеленчуци в България.
В гала вечерта са поканени много гости –
собственици на водещи преработвателни
предприятия от България, партньори от
чужбина, представители на държавната
администрация, както и представители на
Благодарим на всички!
фирми, осигуряващи машини, апарати и
материали за бранша.
Благодарение
на
разбирането
и
подкрепата Ви, през години сме били в
помощ на много нуждаещи се и най-вече на
деца в неравностойно положение. На
празника ни, заедно с Българска хранителна
банка,
стартираме
изпълнението
на
Дарителската програма „Здрави и силни от
малки“ за подпомагане с консервирани
храни на 300 деца, живеещи в бедност. Част
от всеки закупен куверт ще бъде дарен за
каузата, като със събраните средства БХБ ще
закупи консервирани храни, произведени от
вас, за да им осигурим балансирана и
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Новини от СППЗ

СППЗ организира дегустация по време на
ИнтерФуд&Дринк
И тази година СППЗ ще участва в
международната специализирана изложба
ИнтерФуд&Дринк в Интер Експо Център –
София, 06-09 ноември. Щандът на Съюза е в
палата 3, № B9.
На 7-ми /четвъртък/ от 10.00 ч. в Зала 6
на изложбения център, от СППЗ сме
организирали провеждането на дегустация
на продукти от групата – сладка, мармалади,
конфитюри.
Дегустацията се провежда в изпълнение
на програмата на Съюза „Повишаване на
потребителската
култура“
и
цели
запознаване на подрастващите с качествата
и преимуществата на произведените в
българските
преработвателни фабрики
консервирани продукти. В дегустацията са
специализираните средни училища от
София: - Софийска гимназия по туризъм и
Софийска гимназия по хлебни и сладкарски
технологии

специализираните средни училища от
София: Софийска гимназия по туризъм и
Софийска гимназия по хлебни и сладкарски
технологии
Продуктите, които ще бъдат дегустирани
са:
- Сладко от смокини и сладко от вишни;
- Мармалад от шипки;
Информация за резултатите от вкусовия
тест на продуктите, ще публикуваме в
декемврийския брой на Електронния
бюлетин на СППЗ.
Посетителите ще имат възможност както
да получат актуална информация за бранша,
така и
да закупят специализирана
литература за сектора.
Ще ви очакваме!

Продуктите които ще бъдат дегустирани
са:
-

Сладко от смокини и сладко от вишни
Мармалад от шипки
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Новини от СППЗ

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 найвече
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
предлага на участниците и посетителите
възможността да тестват, представят и да
осъществяват контакти, за да навлязат на нови

разнообразие на хранително-вкусовата
промишленост. Събитието има подкрепата
и сътрудничеството на всички канали за
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
посетители-професионалисти и е било на
площ от 4000 кв.м.

пазари.
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Новини от СППЗ

СППЗ с участие на заключителен семинар по проект
FoodChains4Europe
СППЗ взе участие в заключителна
конференция на първа фаза по проект
FoodChains4Europe, финансиран по програма
ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА.
Основен акцент на програмата бе
семинар, който се проведе на 23.10.2019 г. в
гр. Манчестър с участие на политици,
ръководители на региони, партньори по
проекта - Голям Манчестър и Флеволанд,
университети, производители и други
заинтересовани страни.

Емилия-Романя (IT) , Марамуреш (RO) и
Голям
Манчестър
(Великобритания).

Всички тези региони предлагат големи
хранителни сектори, които осигуряват
социални и икономически ползи за своите
граждани. Всеки регион обаче признава, че
единственият
начин
да
се
запази
конкурентоспособността е да се подобри
устойчивостта на този сектор. Това изисква
иновации във всички етапи и аспекти на
хранителната верига. FoodChains 4 Европа
ще се съсредоточи върху иновациите, които
допринасят за екологичната устойчивост на
хранителната верига, като същевременно
допринася за социалната устойчивост чрез
увеличен достъп до висококачествена храна.

Нарастващото европейско население има
все по-високи очаквания, свързани с
качеството и устойчивостта на храните по
отношение на преработката, опаковането,
съхранението, намаляването на отпадъците,
дистрибуцията и търговията на дребно.
Иновациите играят ключова роля за
задоволяване на тези нужди и насърчаване
на устойчиви хранителни вериги, подходящи
за бъдещето.
Целта на проекта FoodChains 4 Europe е да
подобри
прилагането
на
регионални
политики, които стимулират доставката на
иновации за създаване на устойчиви
хранителни вериги в пет участващи региона:
Флеволанд (NL), Пловдив / София (BG),
Консорциумът
ще
подкрепи
(IT) , Марамуреш
(RO)
и
БюлетинЕмилия-Романя
на Съюз на преработвателите
на плодове
и зеленчуци
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предприятията от хранителния сектор, които
Голям Манчестър (Великобритания)

Стр. 5

Новини от СППЗ
Консорциумът
ще
подкрепи предприятията от
хранителния сектор, които
да
предоставят
тези
новости,
както
във
финансови, така и в
технологични аспекти
За да постигнат това,
регионалните власти и
университетите
ще
си
партнират във всеки регион
и ще работят с други
регионални заинтересовани
страни, за да споделят и
обменят своя опит в
иновациите в храните по
време
на
серия
от
партньорски проверки и
междурегионални учебни
дейности.
Въз основа на този
обмен всеки регион ще
разработи и приложи план
за действие, който дава
възможност
на
регионалните предприятия
да
осигурят
устойчиви
иновации в хранителната
верига.
Устойчивите
иновации
ще
бъдат
разработени с подкрепата
на европейските програми
за растеж и работни места в
участващите
региони.
Всъщност регионалните и
националните управляващи
органи на програмите са
силно ангажирани във
всички дейности на този
проект.
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Новини за сектора

Германската многонационална лабораторна група
„Tentamus Group” става инвеститор в Agrolab RDS
Group of Laboratories
Efthymiadis Agrotechnology Group съобщи,
че
преговорите
за
продажбата
на
германската мултинационална лаборатория
Group „Tentamus Group” на мажоритарния
дял в Agrolab RDS SA, дъщерно дружество на
Efthymiadis Group в областта на интегрирания
лабораторен
анализ
и
услугите
в
агротехниката
хранително-вкусовата
промишленост и околната среда са успешно
завършени.

добре утвърдени репутация и опит, като
същевременно поддържа значителна гръцка
добавена стойност и развива големи
перспективи за растеж. В този контекст това
споразумение предвижда поддържането на
съществуващото гръцко управление, както е
структурирано
до
момента,
като
едновременно с това значително увеличава
„зоната на работа на компанията“ чрез
целеви придобивания и/или разработване
на нови лабораторни съоръжения почти в
целия Югоизточен регион Европа и Турция.
Значителният опит на Efthymiadis Group,
произтичащ
от
дългогодишното
й
присъствие във всички тези страни по
отношение на другите й дейности и
дружества, които вече са създадени там, до
голяма степен ще помогне на бързото и
правилно навлизане на Agrolab на тези
пазари.
Освен това г-н Ефтимиадис посочи, че се
стартират допълнителни инвестиции с цел
увеличаване на лабораторното оборудване
в Agrolab и неговите дъщерни дружества,
както и за разширяване на услугите му и в
нови области за покриване на нарастващите
нужди на клиентите му. Той също така обяви
създаването на ново дъщерно дружество на
Agrolab в Турция (регион Анталия), за да
служи на международния бизнес на
компаниите партньори, които работят в
хранително-вкусовата
промишленост
в
Източното Средиземноморие и търсят
висококачествени акредитирани услуги на
Agrolab.

Както подчерта г-н Абгар Барсейтен,
главен изпълнителен директор и съосновател
на Tentamus Group, чрез стратегическото
сътрудничество между Efthymiadis Group и
Tentamus Group, Agrolab ще бъде най-новият
член
на
65-те
специализирани
и
акредитирани аналитични лаборатории в
световната мрежа, като вече ще има
възможност да експлоатира сравнителните
предимства и ноу-хау на неговите две
акционерни групи за по-нататъшното му
динамично развитие както в Гърция, така и в
по-широкия регион на Югоизточна Европа.
Вицепрезидентът
на
Efthymiadis
Agrotechnology Group и изпълнителен
директор на Agrolab, г-н Thymis Efthymiadis,
отбеляза, че споразумението, което е
подписано, е напълно в съответствие с
цялостната
стратегия
за
интернационализация на групата чрез
сключване на стратегически споразумения с
Бюлетин
на Съюз на спреработвателите
и зеленчуци
|Брой 11/2019
партньори
международнона плодове
значение
и
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Новини за сектора

Актуални новини за зеленчукопроизводството
Анализът на данните от МЗХГ сочи, че през
направени по-модерни и нови технологии,
което да дава възможност за прилагане
2018 година 3,4% от обработваемата земя в
страната е използвана за производство на
съвременни производствени практики.
зеленчуци. За сравнение през 2017 г. този
Производството на домати в ЕС през 2019
година се очаква да се повиши със 7% на
процент е 2,2%. Положителното изменение
се дължи предимно на увеличението в
годишна база и да достигне – 17,7 млн.т.
размера на откритите площи – от 73,8 хил.ха
Повишение има и при производството за
прясна консумация и за преработка. Само
на 107,8 хил.ха.
Очакванията са през настоящата година
Италия и Испания осигуряват 11 млн.т от
това производство.
общите площи с домати, пипер и краставици
да се задържат около 7,75 хил. ха. Площта на
Организациите на производителите (ОП)
полските домати през 2019 г. се очаква да
и Асоциациите на организациите на
производителите (АОП) в сектор “Плодове и
остане около 3,8 хил. ха, при пипера е
възможно леко увеличение до 3,1 хил. ха.
зеленчуци” представляват 50% от всички ОП
През 2018 г. за трета поредна година имаме
и АОП. Общият им брой в ЕС надхвърля 42
хил., а само на признатите е 3505. Във
положителен търговски баланс от търговията
с преработени плодове и зеленчуци.
Франция, Германия и Испания се намират
60% от ОП и АОП.
Стойностният размер на износа възлиза на
266 млн. лв, а вносът на 260 млн.лв. През
Източник: Бюлетин САРА – брой 10
2017 година, положителното салдо е било
по-високо, а намалението на производството
през 2019 година в сравнение с предходната
ще доведе до отрицателно търговско салдо
през тази година.
През 2018 г преработката на домати се
понижи с 11% до 37,9 хил.т. след като през
2017 г. достига 43,9 хил. тона. Причините са в
по-малкото полско производство. През 2019
г. се очаква преработката на домати да
остане около 36 хил.т. заради по-слабото
производство. В средносрочен план обаче
преработката на домати се оценява да
нарасне до около 50 хил.т.
Турция се утвърждава в топ 3 в света в
областта на оранжерийното производство.
Само за 10 години площите с оранжерии са
се удвоили и са около 77,2 хил.ха. Средният
размер на оранжериите е относително малък
– 4 дка. Само 2% от оранжериите са
направени по-модерни и нови технологии,
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Стр. 8

Новини за сектора

Къде са родните плодове и зеленчуци на
европейската карта?
Върху 1,9% от земеделските земи в
Европейския съюз (34 млн. дка) се отглеждат
плодове. За зеленчуци пък е заделена 1,2%
от цялата обработваема земя (22 млн. дка).
Това сочи статистика на Eurostat, която се
основава върху данни за 2017 г.
Европейските ферми с овощни градини са
около 1,5 милиона, а тези, които отглеждат
пресни зеленчуци, са близо 0,8 милиона.
Най-много земи за плодове е заделила
Испания. Нейните 14 млн. дка са 40,1% от
общия брой на ЕС. Италия пък е найголемият производствен район за зеленчуци
с 4 млн. дка, или 17,8% от общата площ в ЕС.
Европейските фермери отглеждат бадеми
на 7,4 млн. дка, което е 22,5% от общата
площ на плодовете в ЕС. Откриваме 82,5% от
тези бадемови градини именно в Испания.
Най-големи са ябълковите градини на
Полша. Европейски ябълки се отглеждат на
5,2 млн. дка, или на 15,5% от общата плодова
площ на ЕС. Почти една трета от ябълковите
овощни градини са в Полша (31,1%).

дка в целия ЕС, което е 10,8% от общата
площ на пресни зеленчуци. Италианските
производители обработват най-много земи
с домати в ЕС, или 38,4% от общия брой на
ЕС. Следват Испания, Румъния, Португалия.

Eurostat: Големина на площите за плодове и зеленчуци в
ЕС за 2017 г.

Вторият най-широко култивиран зеленчук
е лукът, който се отглежда на 1,8 млн. дка,
или 8,1% от общата зеленчукова площ. Тук
първенец по големина на площите е
Холандия, която със своите 19% заема почти
една пета от общата площ на лука в ЕС.
Къде сме ние? Данните за 2017 г. сочат,
че България не попада в топ 5 нито на
производителите на плодове, нито на
зеленчуци. Добрата новина е, че се
появяваме в статистиката за доматите.
Приносът на доматите към общата
стойност на пресни зеленчуци, произведени
във всяка държава членка през 2017 г.,
варира значително, но е най-висок в Полша
(41,9%) и България (34,2%).
Източник: www.agri.bg

Доматите са най на широко в Италия.
Червеният зеленчук се отглежда на 2,4 млн.
дка
целия
което е 10,8% от
Бюлетин
навСъюз
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Новини за сектора
Проект на ПМС за определяне
размер на минималната работна
заплата за 2020 г.

Всеки десети работодател дава
ваучери за храна

Информираме ви, че на сайта за
обществени консултации на МС е публикуван
Проект на ПМС за определяне размер на
минималната работна заплата за 2020 г.
Предлаганият размер на минималната
работна заплата от 610 лв. от 1 януари 2020 г. е
съобразен с обективната икономическа и
социална реалност, включваща устойчивата
положителна динамика на брутния вътрешен
продукт, ръст на средната работна заплата и
компенсация на наетите лица през 2020 г.,
индекса на потребителските цени и други
икономически показатели. За 2020 г. се
предвижда увеличение на средствата за
заплати и възнаграждения на заетите в
бюджетния сектор по трудови и служебни
правоотношения с 10%, и запазване
устойчивостта в съотношението минимална
работна заплата към средната работна
заплата.
Увеличението на минималната работна
заплата с 8,9%, от 560 лв. на 610 лв., ще
стимулира активността на пазара на работната
сила, ще допринесе за нарастване на доходите
на най-нискодоходните групи на заетите лица
и ще намали неравенството в доходите и
бедността, ще се повиши покупателната
способност и жизненото равнището на
населението.
Правно основание за приемане на
Постановлението
за
определяне
на
минималната работна заплата за страната е
чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

Всеки десети работодател, или 10% от
фирмите у нас, предлага ваучери за храна на
стойност 60 лева на своите служители,
показват данните на бизнеса за последните
три години.
Положението с ваучерите за храна и
техният размер остава непроменено и за
следващата 2020 година, става ясно от
държавния проектобюджет, в който са
предвидени 320 милиона лева, колкото са
били и средствата за тази и миналата 2018 г.

Източник: БСК

Ваучерите
за
храна
са
найпредпочитаният метод от фирмите в
България за предоставяне на допълнителни
месечни доходи на служителите. Този вид
социална придобивка за работниците е
регулирана от наредба №7 на финансовото
министерство от 2003 г.
Последната промяна на квотата за
размера на ваучерите за храна е от 2015г.,
когато депутатите гласуваха 20 млн. лева
повече. И тогава, и към днешна дата
максималният размер на ваучерите е 60
лева, като тази сума не се облага с данъци и
осигуровки.
Пълния текст на статията може да
прочетете тук.
Източник: www.monitor.bg
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Любопитно

Пламъчното плевене замества пестицидите
Пламъчното
плевене
замества
пестицидите,
намалява
значително
употребата на инсектициди и същевременно
обогатява почвата с ценни хранителни
вещества от получения въглерод. Пламъкът
спира развитието на плевелите, а
вредителите умират до три дни, обясняват
експерти по растителна защита.

израстването
на
плевелите
над
повърхността. За да унищожат плевелите,
фермерите извършват паленето след оран,
но е необходимо това да се направи преди
засаждането на културата, за да й се даде
възможност да се развива. Някои фермери
напояват, за да стимулират растежа на
плевелите и да ги унищожат по-лесно.
Колкото
по-рано
бъдат
унищожени
плевелите, толкова повече възможност ще
имат културите да увеличат максимално
своя добив.фермерите извършват паленето
след оран, но е необходимо това да се
направи преди засаждането на културата, за
да й се даде възможност да се развива.
Някои фермери напояват, за да стимулират
растежа на плевелите и да ги унищожат полесно. Колкото по-рано бъдат унищожени
плевелите, толкова повече възможност ще
имат културите да увеличат максимално
своя добив.
Паленето преди поникването на плевела
унищожава
плевелите
непосредствено
преди появата на културата, тъй като
нежеланите растения често се появяват
първи. По този начин се гарантира, че
реколтата няма да бъде увредена и добре се
допълва с културите, които бавно покълват.
Селективното палене изисква повече финес
и контрол, тъй като културата е пробила на
повърхността и се простира към слънчевата
светлина.
Съществуват и други техники, като
кръстосано палене, паралелно палене, дори
палене с водна защита. Изборът остава за
фермерите.

Методът е предпочитан в биологичното
земеделие, тъй като няма странични ефекти
или нежелани последици за околната среда.
Освен това е особено полезен и ефективен в
редовете с царевица. Ключът към успешното
пламъчно плевене е в зрелостта на
растението, от което искате да се отървете,
според експерти по растителна защита. Найподходящото време е във фазата на
образуване на семеделен лист.
Технологията е широко използвана преди
масовото навлизане на пестицидите в
употреба през 60-те години на 20 век и през
90-те години отново набира широка
популярност.
Има три начина за пламъчно плевене,
според експертите: палене на отделни
места, преди поникването на плевела и
безразборно третиране на цели легла. При
последния опожаряването се прави в
началото на сезона. Почвата се разорава и
Източник: www.agrozona.bg
се оформят легла, като така се подпомага
израстването
на
плевелите
над
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За да унищожат
плевелите,
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