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Новини от СППЗ

Златни медали за членовете на СППЗ от изложението
Интерфуд & Дринк
На 6-ти и 7-ми ноември по време на
специализираните изложби МЕСОМАНИЯ,
СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА
ВИНОТО и ИНТЕРФУД И ДРИНК се проведе
за пореден път конкурс „Златен медал с
диплом“ за качествени и оригинални
пазарни продукти и адитиви, представени
от изложителите.
Целта е да се поощри и насърчи
хранителния бизнес при производството и
предлагането на български храни с
доказани и уникални вкусови качества. В
тазгодишния конкурс участваха 39 фирми с
общо 108 продукта.
храните,
извърши
документална
проверка на досиетата на представените
продукти, след което посети и дегустира на
място в изложбените зали всички

Наградите за 2019 г. бяха присъдени
след оценка на комисия от специалисти в
областта
на
хранително-вкусовата
промишленост.
С два златни медала бе отличена фирма
„Олинеза“ за своята лютеница „Домашна
Олинеза“ – 515 гр. и за лютеница
„Олинезко“ – 265 гр.
Фирма „Дерони“ спечели 4-ри златни
медали за сериите: Староселски айвари,
Пиперици, Сосове за месо, Староселски
айвар без добавена захар.
Поздравления, колеги, за отличното
представяне!

представени за участие изделия.
2 златни медала отнесе фирма „Олинеза“ за
своята Лютеница Домашна Олинеза – 515 гр. и
за лютеница Олинезко – 265 гр.
Фирма „Дерони“ Спечели 4-ри ЗЛАТНИ
МЕДАЛИ за Серии:
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Резултати от дегустация на сладка и мармалади по
време на изложението Интерфуд & Дринк
На 7-ми ноември в Зала 6 на изложбения
център „Интер Експо Център“, от СППЗ
организирахме и проведохме дегустация на
продукти от групата – сладка, мармалади,
конфитюри.

Дегустацията се проведе 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 участваха ученици от
специализираните средни училища от София
- Софийска гимназия по туризъм и Софийска
гимназия
по
хлебни
и
сладкарски
технологии.

- Прекомерна сладост;
- Твърде желиранa консистенция;
 Сладко от вишни:
- По-течна консистенция от типичното;
- Плодът не е цял;
По-желирано от необходимото;
 Сладко от смокини:
- Твърде големи плодове;
- Прекомерна сладост;
По-желирана
консистенция
от
типичното;

Резултатите от 30-те анкетни карти
обобщават, че продуктите са харесвани, но в
свободен разговор, за наше учудване, някои
от учениците споделиха, че за първи път
опитват сладко от смокини и вишни и с
удоволствие ще включват тези продукти в
ежедневното си меню. За сетен път се
убедихме,
че
прекият
контакт
с
потребителите е в полза както за
производителя, така и за клиента.

Продуктите, които се дегустираха са:
1. Сладко от смокини и сладко от вишни
2. Мармалад от шипки
Участниците в дегустацията изведоха като
препоръки следното:
• Мармалад от шипки
Прекомерна сладост;
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СППЗ представи българските преработени плодове и
зеленчуци на VEGGIE WORLD в Мюнхен
На 16-ти и 17-ти ноември 2019г. в гр.
Мюнхен,
Германия
се
проведе
международното изложение „Veggie World
2019“.

лютеница, салати и др., произведени по
традиционни
български
рецепти
и
съобразени с съвременните здравословни
тенденции, сертифицирани за качество и
произход на суровините.
За
представяне
на
продукти
и
запознаване с вкуса им периодично бяха
организирани дегустации и в двата
изложбени дни. Така производители и
заинтересовани в пряк диалог коментираха
вкусовите качества на продуктите и
целесъобразността им за включване в
дневното
меню
на
потребителите.

Четири малки/средни предприятия от
България,
членове
на
СППЗ
имаха
възможността
да представят своите
продукти на това събитие, благодарение на
финансовия ресурс по линия на държавна
помощ „Помощ за участие в изложения”.

На колективния щанд се представиха 4
фирми, членове на Съюза:
„ББП” ООД, гр. Първомай
„Джем и Джем” ООД, гр. Пловдив
- „Катрин-Ко” ЕООД, гр. Раковски
„Консервинвест“ ООД, с. Православен

Българските производители показаха пред
публиката
на
това
специализирано
изложение
богато
разнообразие
от
преработени зеленчуци, плодови сладка и
конфитюри, продукти на доматена основа,
лютеница, салати и др., произведени по
традиционни
български нарецепти
и
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
плодове и зеленчуци
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Дарителската кампания на СППЗ в сътруничество с
Българска хранителна банка
Триста деца в неравностойно положение
ще бъдат обхванати от дарителската
програма „Здрави и силни от малки“ за
допълване на дневното им меню с
консервирани плодове и зеленчуци.

С цел гарантиране на пълноценна
подкрепа към тези регулярни дарения се
добавят трайни пакетирани храни като ориз,
боб, леща, макарони, олио.
Това, което най-често липсва в менюто на
посочената група деца е редовната
консумация на плодове и зеленчуци, за да
растат здрави и силни от малки. Според
данни от националната статистика над 37%
от българските деца не получават
необходимата дневна порция от плодове и
зеленчуци, а за тази група деца този процент
достига 100%.
Затова ние от Съюза решихме, с част от
събраните и дарени средства, да се закупят
консервирани плодове и зеленчуци от наши
членове, за да допълним хранителните
пакети и разнообразим храненето им през
зимните месеци.
Към момента са закупени и доставени на
БХБ следните продукти:
- 300 бр. мармалад от фирма Джем и
джем ООД;
- 300 бр. компот от фирма
Карнобатплод АД;
- 600 бр. лютеница от фирма
Консервинвест ООД;
- 600 бр. доматено пюре от фирма
Филикон 97 АД;

Целта на инициативата ни е да
подпомогнем семействата на деца, живеещи
в крайна бедност и без достъп до
балансирана и питателна храна. Често тези
деца са в сериозен риск да отпаднат от
училище поради недостиг на средства и
оскъден бюджет в семейството.
С помощта на Българска хранителна банка
(БХБ) и партньорски организации, които се
грижат за хора в нужда, ще осигурим
регулярна
подкрепа
на
тази
група
подрастващи в градовете - София, Перник,
Пазарджик, Мездра, Роман, Раковски, с.
Белозем, Павликени, Варна и областите
Враца и Видин.
Към момента за тях се осигуряват
ежеседмични дарения на мляко, млечни
Благодарим сърдечно на всички, които
десерти, хляб и тестени изделия, месо,
се включиха в нашата дарителска
захарни закуски и др.
кампания!
подкрепа към тези регулярни дарения
добавяме трайни пакетирани храни като
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СППЗ с участие на EIT Food Startup Awareness Event
Първото по рода си събитие, специално
посветено на стартъпите в хранителновкусовата промишленост EIT Food Startup
Awareness Event се проведе на 5 и 6
декември 2019 г. в София. Събитието се
организира от EIT Food - Европейския
институт за иновации и технологии в
храните, съвместно с Институт за
агростратегии и иновации.

Двудневното събитие бе открито с
конференция,
посветена
на
темата
„Иновации и предприемачество в агрохранителната система в България“.
Дискусия по все по-актуалните теми от
дневния ред на европейската агрохранителна екосистема, свързани с
цифровизацията
на
хранителната
промишленост и преобразуването на
хранителната система бе сред акцентите в
първия ден на EIT Food Startup Awareness
Event.

на предизвикателствата, с които се
сблъскват производителите на храни,
участие
взеха
представители
на
сдруженията
на
преработвателната
промишленост в България, включително и
СППЗ.

От Европейския институт за иновации и
технологии в храните представиха мисиите
и дейностите на ЕIT Food като водещата
инициатива за иновации в храните на
Европа.
Програмата
на
събитието
продължи с представители на български
стартъп компании, които представиха
своите истории за успех и иновативни
хранителни инициативи.

Вторият ден бе изцяло посветен на тези
предприемачи и стартиращи компании,
които имат високо-потенциална идея за
бизнес в агро-хранителния сектор. В
работилницата за предприемачи в
рамките на един ден бяха представени
техники за самооценка на възможностите
за развитие на идеята в успешен бизнес.

Във втория дискусионен панел, посветен
на предизвикателствата, с които се
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Новини за сектора

Тече спешно обсъждане на Закон за браншовите
организации
въвежда
условието
браншовите
Земеделското министерство провежда
организации за бъдат регистрирани като
спешно допитване по внесения преди три
юридически лица с нестопанска цел по реда
години проект на Закон за браншовите
на Закона за юридическите лица с
организации на земеделски производители и
нестопанска цел.
преработватели на земеделска продукция.
Посочен е изчерпателен списък на
Мненията трябва да бъдат изпратени найсектори на земеделието и преработката на
късно до 29 декември тази година.
земеделска продукция, в които може да се
Министерството търси становища по шест
създават браншови организации.
групи въпроси:
Ще има възможност в един и същ бранш
- Необходимо ли е браншовите
да бъде създадена повече от една браншова
организации на земеделски производители и
организация.
преработватели на земеделска продукция да
Сред основните дейности на браншовите
се регистрират и отчитат в Министерството
организации са описани: представителство и
на земеделието, храните и горите?
защита на интересите на членовете на
Гарантират
ли
представителност
организацията, съдействие за развитие на
заложените критерии за представителност на
дейностите на земеделските производители
и преработватели и приспособяване на
браншови организации?
производството
и
преработката
на
- Може ли във всеки бранш да има само
една представителна организация?
- Подходящ ли е предложеният обхват от
дейности
и
правомощия
на
представителните браншови организации?
- Има ли нужда от създаване на Камара на
земеделските производители и Камара на
преработватели на земеделска продукция?
- Други предложения и коментари извън
зададените в документа теми.
Законопроектът определя браншовите
организации като доброволни, независими
сдружения на юридически и физически лица,
които осъществяват дейността си в частна
или обществена полза при спазване на
изискванията на законодателството и се
създават за защита на общите интереси на
своите членове.
Предвижда се сдружаването да бъде
основно на производствен принцип, като се
въвежда условието браншовите организации
преработватели и приспособяване на
Бюлетинзанабъдат
Съюз регистрирани
на преработвателите
на
плодове
и
зеленчуци
|Брой 12/2019 и преработката на
като юридически лица
производството
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Новини за сектора
СППЗ
на земеделска продукция към пазарните
изисквания, повишаване на професионалното
равнище,
събиране на
информация за
подпомагане на дейността на членовете с
национални средства или средства от фондовете
на ЕС.
Законопроектът въвежда задължението за
регистрация
на
създадените
браншови
организации на земеделски производители и
преработватели на земеделска продукция и
задължението те ежегодно да предоставят
информация за дейността си на министъра на
земеделието.
Браншовите организации в съответния бранш
могат да се обединят в представителна браншова
организация,
като
критериите
за
представителност са в три насоки – брой на
членовете, обем на произведената или
преработената от членовете продукция за
предходната година и наличие на регионални и
местни структури за браншовите организации на
земеделските производители.
Представителните браншови организации на
земеделските производители представляват
своите членове пред държавните институции. Ще
има възможност за създаване на Камара на
земеделските производители и Камара на
преработвателите, които да обединяват поне
половината от признатите представителни
браншови организации на производители и
преработватели.
Камарата ще предоставя по-високо ниво на
представителност и може да участва в
разработването на стандарти и технически
изисквания
към
производството
и
преработването на земеделска продукция.
На Камарата може да се предоставят функции
по
административно
регулиране
и
административен контрол в случаите, когато това
е предвидено в закон.
Източник: www.agri.bg

Пишат нова наредба за училищните
схеми, БГ храните до 50%
„Предприели сме създаването на изцяло
нова наредба за схемите „Училищен плод“ и
„Училищно мляко“, в която нашето
предложение е делът на българските
плодове и зеленчуци от 1/3 да станат 50%.“,
съобщи
заместник-министърът
на
земеделието, храните и горите Чавдар
Маринов. „В количествена стойност това се
изразява в повишаване на дела на български
плодове и зеленчуци, произведени от
български земеделски производители с
около 800 тона“, допълни той.

Маринов каза още, че от аграрното
министерство са предвидили и са поели
ангажимент в схемите да бъдат предлагани
и биопродукти съгласно разработеният в
края на юни 2019 г План за биологичното
производство. „В Плана са заложени
минимум 5% от тези схеми да бъдат
биологични продукти от 2021 г. Нашето
предложение е доставките на биологични
продукти да започнат още от 2020 г. и
стартираме с над 8%, или 4 доставки от
всички да бъдат биологични продукти.“ В
новата наредба за училищните схеми се
предвижда да бъдат доставени и количества
български пчелен биологичен мед.
Източник: www.agrozona.bg

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 12/2019

Стр. 8

Любопитно

9 манипулации за пазаруване, които ни карат да
харчим повече пари
Вероятно ви се е случвало да сте
изморени от работа и просто да искате да
вземете една опаковка яйца и едно мляко и
да се приберете. Но тези продукти се
намират в дъното на магазина. Всички сме
се чудили на привидно хаотичната подредба
на стоките в големите магазини, но истината
е, че е изобщо не е хаотично, а е направено
с цел – да се увеличат продажбите.
Ето няколко трика на супермаркетите, с
които ни карат да изхарчим повече пари:
1. Объркване на клиентите нарочно
Замисляли ли сте се защо продуктите,
които обикновено се купуват заедно, не се
поставят по-близо един до друг? Това е така,
защото супермаркетите искат да ги
потърсите, като се разхождате из магазина с
надеждата, че ще се отдадете на
импулсивни покупки, когато минавате
покрай други продукти.
2. Трикът с цената
Всеки път, когато видите продукт на цена
1,99лв. или 299,99лв. магазинът се опитва да
ви накара да мислите, че цената е по-близо
до по-малкото кръгло число и че спестявате
пари. Оказва се, че тази тактика наистина
работи.

3. Продуктите с висока печалба се
поставят на нивото на очите
Магазините поставят скъпите стоки на
нивото на очите и на лесно достъпни места.
И обрат

И обратното, по-евтините продукти се
поставят на по-труднодостъпни места .
Същият трик се използва и за децата –
поставят скъпи продукти на нивото на очите
на децата, за да поискат да им ги купите.
4. Количките за пазаруване са огромни
Проучване установи, че удвояването на
размера на пазарската количка води до
това, че клиентите купуват до 40% повече.
Това е причината през годините техният
размер да се увеличава.

5. Музиката влияе на пазаруването
Изследване,
публикувано
в
Procedia
Economics and Finance е установило, че
приятната музика на фон е увеличава
шансовете купувачът да похарчи повече
време и пари в магазина. Супермаркетите
също предпочитат да пускат музика с бавен
ритъм, за да се почувствате по спокойни и
да се движите бавно. Проучванията
установяват, че придвижването с по-бавни
темпове кара клиентите да правят 29%
повече покупки.
6. Поставяне на млечни продукти и яйца
далеч от входа
Млечните продукти и яйцата са 2 от найпопулярните категории за хранителни стоки
и винаги са разположени далеч от входа на
магазина. Това е така, защото магазинът
иска да преминете покрай някои други
неща, до
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Любопитно
неща, дори ако просто сте
дошли да купите само яйца,
защото може да видите
нещо изгодно и да си го
купите.
7. Игра с нашите сетива
Миризмата на прясно
изпечен хляб и други
вкусни
хранителни
продукти ви кара да се
чувствате гладни. Това ви
изкушава
да
купувате
повече храна, отколкото
бихте купили иначе. Също
така пресните плодове и
зеленчуци обикновено се
слагат до входа. Живите им
цветове,
съчетани
с
миризмата, ни принуждават
да
направим
някои
импулсивни покупки.
8.
Стесняване
на
пътеките покрай касите
Мястото за минаване
покрай касите е тясно и то с
цел:
ако
докато
разтоварвате покупките си
осъзнаете, че сте взели
нещо ненужно, да ви бъде
по-трудно да го върнете.
9. Малки плочки на пода
Малките плочки карат
количката ви да издава
странни звуци и да се тресе,
което ви кара да намалите
темпото, а както вече
казахме: по-бавен ход =
повече продукти
Източник: www.peika.bg
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Скъпи колеги и приятели, екипът на СППЗ от сърце Ви
желае много здраве и успехи във всяко ваше начинание!
Весела Коледа и щастлива Нова Година!
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