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Покана от СППЗ за
дискусионен форум

Прочети повече

Старт на дарителската
кампания на СППЗ

Евростратегията Farm
to Fork

Прочети повече

Прочети повече
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„Зелен“ японски
вестник

Прочети повече
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Новини от СППЗ

С един тон консервирани плодове и зеленчуци
стартира дарителската програма „Здрави и силни
от малки“
подкрепа с предоставяне на 300 хранителни
През
януари
2020
г.
стартира
пакета за тази група деца в София, Перник,
изпълнението на съвместната дарителска
Пазарджик, Мездра, Роман, Раковски и с.
програма "Здрави и силни от малки" на
Белозем.
Съюза на преработвателите на плодове и
зеленчуци и Българска хранителна банка.
Програмата
цели
да
осигурява
подпомагане на 300 деца, живеещи в
бедност и без достъп до балансирана и
питателна храна с обединяване усилията на
Българска хранителна банка и Съюза на
преработвателите на плодове и зеленчуци.
Българска хранителна банка работи за
Често тези деца са в сериозен риск да
осигуряване на системно хранително
отпаднат от училище поради недостиг на
подпомагане, като ежеседмично обслужва
средства и оскъден бюджет в семейството.
дарения на храни от водещи компании –
Според данни от националната статистика
производители и преработватели на храни.
над 37% от българските деца не получават
Така се гарантира достъпа до мляко, млечни
необходимата дневна порция от плодове и
десерти, хляб и тестени изделия, месо,
зеленчуци, а за избраната група деца този
захарни закуски и др. на над 1200 деца в
процент достига 100%.
нужда седмично. С цел гарантиране на
Първите компании, отзовали се с
пълноценна подкрепа към тези регулярни
предоставяне на консервирани плодове и
дарения се добавят трайни пакетирани
храни като ориз, боб, леща, макарони, олио.
зеленчуци, за да се осигури пълноценно и
"Програмата, която започваме в подкрепа
питателно меню за 300 деца са Джем и Джем
на деца, за да растат здрави и силни от
ООД, предоставили 300 бр. Натурален
малки, е не само продължение на
мармалад от шипки, Консервинвест ООД –
ежедневната ни и системна работа за
600 бр. Лютеница, Карнобатплод АД – 300 бр.
спасяване на годна храна и предоставянето
Компот от праскови, Филикон-97 АД – 600 бр.
на подкрепа за нуждаещите се, но и израз
Доматено пюре.
на дългосрочeн ангажимент към децата в
С предоставените консервирани храни са
риск и подобряване на достъпа им до
осигурени над 3 300 порции плодове и
образование за по-добро бъдеще", казва
зеленчуци, които най-често липсват в менюто
Цанка Миланова, изпълнителен директор на
на децата, живеещи в недоимък, за да растат
БХБ. Тя допълва, че целта на организацията
здрави и силни от малки.
е да бъде професионалния партньор на
С помощта на партньорски организации,
индустрията за храна за превръщането на
носещи грижа за хора в нужда е осигурена
излишъците от храни в социални програми.
подкрепа с предоставяне на 300 хранителни
пакета
за на
тази
група деца в София,
Перник,
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Пазарджик, Мездра, Роман, Раковски и с.

Стр. 3

Новини от СППЗ

Фирми-членове на СППЗ предоставиха продукти за
благотворителния коледен базар в гр. Загреб
Фирмите-членове на СППЗ: „Джем и
джем“ ООД и „Цима 99“ ООД осигуриха
продукти за традиционния благотворителен
Коледен базар в гр. Загреб, Хърватия. Тяхната
съпричастност и инициативност позволиха
България да се представи достойно пред
специализираната
аудитория
и
дипломатическия корпус в гр. Загреб, редом
с продукция от Австрия, Италия, Словения и
др., като заслужено привлече интереса и на
медиите.
Не
на
последно
място,
представянето на България в проявата с
тяхно участие предизвика сериозен интерес
от страна на участниците и постави началото
на

на делови разговори за конкретно
сътрудничество между компании от двете
държави.
Българските сладка и мармалади оставиха
отлични впечатления и отзиви от участието в
благотворителния Коледен базар, но и от
страна на представители на държавното и
правителствено ръководство на Република
Хърватия.
Доказателство за това са благодарствените
писма от г-жа Колинда Грабар-Китарович,
Президент на Република Хърватия, получени
от „Джем и джем“ и „Цима 99“ ООД.
Поздавления, колеги, за успеха!
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Новини от СППЗ

СППЗ се включи в проект на БСК за т. нар. активно
стареене
Проектът „Съвместни действия на
социалните партньори за адаптиране на
работната
среда
към
специфичните
възрастови потребности на различните
генерации, с цел насърчаване на по-дълъг
трудов живот и способност за работа“ се
финансира с 1,7 млн. лв. от Европейския
социален фонд чрез ОП „Развитие на
човешките ресурси“ и ще бъде изпълняван
от БСК, в партньорство с КНСБ, през
следващите две години.

и опит между поколенията на работното
място.
В рамките на проекта ще бъдат
осъществени
серия
от
проучвания,
изследвания и анализи, ще бъдат
разработени
методически
материали,
секторни стратегии и политики за
насърчаване и подпомагане на процесите,
свързани с активното стареене и внедряване
на междугенерационния подход. Сред
предвидените
дейности
са
още:
Разработване, тестване и апробиране на
практически инструменти; Внедряване на
практическите инструменти и стратегически
документи в практиката на предприятията;
Повече за проекта може да прочетете тук.

Основните цели на проекта са:
 преодоляване на недостига на
работна сила и увеличаване на дела на
заетите лица чрез насърчаване на по-дълъг
трудов живот и способност за работа;
 приспособяване на политиките по
управление на хора в предприятията и на
индустриалните
отношения
към
променящите се демографски тенденции и
застаряване на работната сила и създаване
на предпоставки за развитието на т.нар.
„сребърна икономика“;
 развитие на социално партньорство
за осигуряване и поддържане на работна
среда, съобразена със специфичните
възрастови потребности на различните
генерации, и нуждата от трансфер на знания
и опит между поколенията на работното
Бюлетин
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място.
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Новини за сектора

Промени в етикетирането при износа на храни за
Израел
От 1 януари 2020 г. влезнаха в сила нови
правила за етикетиране на хранителни
продукти, като всички вносители на
израелския пазар, както и местните
производители на храни, са задължени да
етикетират
продуктите
си
според
изискванията
на
регламентите
на
Министерство на здравеопазването.
Основните
цели
на
закона
са
потребителите да бъдат насърчени да
консумират по-здравословна храна чрез
създаване на пълна прозрачност по
отношение на нейните съставки, а
производителите – да бъдат насърчени към
производство и на внос на по-здравословни
хранителни продукти.
Законът НЕ изисква етикетиране на
зеленчуци и плодове, които не са преминали
някаква обработка, а само на такива храни,
които се използват за промишлено
производство, опаковки на едро и
предварително опаковани храни.
От 1 януари 2020г. се променя външният
вид на опаковките на хранителните продукти
– производителите и вносителите ще
отбелязват с големи червени точки на
етикетите * на продуктите с високо
съдържание на мазнини, захар и натрий.
Опаковката трябва да съдържа следната
информация: наименование на хранителния
продукт, данни за производителя, вносител,
дистрибутор и компания за опаковане, състав
на храната, хранителни маркировки, дати на
производство и срокове на годност,
инструкции за съхранение и употреба,
инструкции за транспорт, информация за
кошер (kosher).

Производителите на храни и вносителите,
които не спазват правилата за етикетиране
на опаковките подлежат на санкции според
закона.
Промените ще бъдат въведени на два
етапа:
Първи етап – в сила от 1 януари 2020г. На
този етап вносителите и производителите на
храни ще бъдат задължени да етикетират
продуктите с червени точки в случаите, в
които на всеки 100 грама твърда храна се
съдържат над 500 mg натрий, над 13,5 грама
захар и 5 грама наситени мазнини или на
всеки 100 грама течна храна се съдържат
повече от 400 mg натрий, над 5 грама захар
и 3 грама наситени мазнини.
Втори етап – в сила от 1 януари 2021 г. В
този етап от вносителите и производителите
на храни ще се изисква да етикетират с
червена точка продукти, съдържащи над 400
mg натрий, над 10 грама захар и 4 грама
наситени мазнини за 100 грама твърда храна
и над 300 mg натрий, над от 5 грама захар и
3 грама наситени мазнини за 100 грама
течна храна.
Графично изображение на вида червена
точка в зависимост от съдържанието на
захар, натрий или наситени мазнини в
храните:

* Големината на точката варира от 15 до
35 мм и зависи от големината на опаковката.
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Източник: БАБХ
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Новини за сектора

МЗХГ изготви експортна стратегия за сектор
„Плодове и зеленчуци“
Министерство на земеделието, храните и
горите изготви експортна стратегия за сектор
„Плодове и зеленчуци“. Нейната основна цел
е да се постигне преодоляване на
съществуващия дисбаланс между износа и
вноса. „Това е стъпка за повишаване
затвърждаването на съществуващите ни
пазари и да ги разшири. По този начин ще се
стимулира, както вътрешното производство,
така и експортът на български плодове и
зеленчуци“,
каза
заместник-министър
Маринов.
„Нашата основна цел е земеделските
производители да имат предвидимост на
своите
доходи
и
да
бъдат
конкурентноспособни,
както
на
европейските, така и на международните
пазари“, допълни Чавдар Маринов. По
думите му, през последните години брутната
добавена стойност (БДС) от аграрния сектор
формира около 4-5% от икономиката на
страната. Той отбеляза, че през последните
три години се отчита ръст при родното
производство, което е обвързано с
увеличаване на реколтираните площи. „През
2018 г. общото производство на плодове
достига 229 хил. тона, а на зеленчуци – 841
хил. тона. През последните пет години,
експортът при зеленчуците бележи тренд
към увеличение, като през 2018 г. е 134 млн.
щ.д. При вноса на зеленчуци увеличението е
със
значително
по-слаби
темпове.
Сравнително добри конкурентни позиции на
чуждите пазари имат бобовите зеленчуци,
оранжерийните домати и краставици, а от
2018 г. и картофите“, каза заместникминистър Чавдар Маринов.

европейските, така и на международните
пазари“, допълни Чавдар Маринов. По
думите му, през последните години
брутната добавена стойност (БДС) от
аграрния сектор формира около 4-5% от
икономиката на страната. Той отбеляза, че
през последните три години се отчита ръст
при родното производство, което е
обвързано с увеличаване на реколтираните
площи. „През 2018 г. общото производство
на плодове достига 229 хил. тона, а на
зеленчуци – 841 хил. тона. През последните
пет години, експортът при зеленчуците
бележи тренд към увеличение, като през
2018 г. е 134 млн. щ.д.
Повече по темата четете тук.
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СППЗ

Euractiv: Евростратегията Farm to Fork е много
навременна
Новата Европейска комисия представя
своята инициатива „Зелената сделка на ЕС“
/European Green Deal/, а заедно с това и
Стратегията Farm to Fork - „От фермата до
трапезата“
за
трансформация
на
хранителните системи.

употреба
на
антибиотици
в
животновъдството струват около 1,5
милиарда евро всяка година допълнителни
разходи
за
здравеопазване
и
производствени загуби. Тъй като малките и
средните
ферми
бързо
изчезват,
концентрацията на земя в Европа е почти
наравно с Бразилия, Колумбия или
Филипините. И макар евтината храна за
масово производство да е имала за цел да
осигури хранителната сигурност за всички,
все още 43 милиона европейци са изложени
на
риск
от
хранителна
бедност.
Междувременно разпространението на
„Залозите са огромни за председателя на
нездравословни хранителни режими води
Комисията Урсула фон дер Лайен и нейния
до растеж на диабет, сърдечни заболявания
заместник, Франс Тимерманс, в чийто ресор
и други хронични заболявания, които сега
попада „Зелената сделка“. Стратегията Farm
представляват до 80% от разходите за
to Fork е перфектен лакмус тест за тяхната
здравеопазване в ЕС и ни струват около 7%
амбиция. Тя ще разкрие дали новата
от БВП, обобщават данните от Euractiv.
Комисия е готова да преразгледа някои от
Следователно формата и обхватът на
най-неустойчивите политики на ЕС и
Farm to Fork стратегията ще помогнат да се
интересите, които се крият зад тях.“,
отговори на някои належащи въпроси,
коментират от Euractiv.
например - може ли Европа да изпълни
Европейската комисия е в правото си да
своите ангажименти за спиране на загубата
поставя храната в центъра на вниманието.
на биологично разнообразие, да намали
Хранителните системи са отговорни за почти
своите емисии на парникови газове извън
една трета от емисиите на парникови газове,
сегашната си цел на намаление с 40% до
създадени от човека. Около 20% от
2030 г., за да стане климатично неутрален до
произведената храна се разхищава или
2050 г. и да поддържа здравето на почвата,
изхвърля, което представлява годишна
както обеща да направи в законодателните
загуба от 143 милиарда евро. Пестицидите и
си
предложения
относно
Общата
азотните торове водят до бърза загуба на
селскостопанска политика след 2020 г.?
биологично разнообразие и екологичните
Въпроси, на които ще се търсят отговори в
услуги, които се предоставят и са в равняват
стратегията. Приемайки подхода „от
на около 3% от глобалния БВП.
фермата до трапезата“, Европейската
Резистентните
към
антибиотици
комисия признава, че тези проблеми не
инфекции, свързани с прекомерната
могат да бъдат решавани изолирано.
употреба
на
антибиотици
в
Бюлетин
на
Съюз
на
преработвателите
на
плодове
и
зеленчуци
|Брой 1/2020производители няма да могат
Земеделските
животновъдството струват около 1,5
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Новини за сектора
СППЗ
съпредседател
на
Международния
могат да бъдат решавани изолирано.
експертен комитет по устойчиви хранителни
Земеделските производители няма да могат
системи (IPES-Food).
да възприемат устойчиви практики, ако не
На първо място, търговските политики
им бъдат предоставени възможности за
до голяма степен липсват от уравнението.
маркетинг, справедливи цени и гаранции, че
На вицепредседателя Тимерманс му е
те няма да бъдат подбивани от вноса от повъзложено да изпълни „данъка върху
малко регулирани пазари. Потребителите
въглеродните граници“. Това е важна
няма да преминат към здравословно и
стъпка: без данък върху вноса държавитеустойчиво
хранене
без
всеобхватни
членки ще се борят да наложат собствените
действия, за да направят тези опции лесни и
си данъци върху въглеродните емисии, а
достъпни за всички и без защита от
компаниите от ЕС ще продължат да възлагат
подвеждащи
здравни
претенции.
И
производство на стоки за страни с по-малко
хранителната бедност няма да бъде
взискателни екологични стандарти. ЕС обаче
разрешена чрез продължаване на същата
трябва да надхвърли това: той трябва да
икономика на евтини храни, която не успя
използва своята търговска политика, за да
да се справи с това и вместо това генерира
наложи силни, изпълними социални и
големи разходи за здравето на хората и
екологични условия.
околната среда, коментират от Euractiv.
Второ, Farm to Fork стратегията започва
Ето
защо
учените,
фермерските
да се развива точно когато завършва
организации и групите на гражданското
реформата на Общата селскостопанска
общество - от защитниците на околната
политика, където след 2020 г. ще има цели,
среда и общественото здраве до групите за
обхващащи цялата хранителна система.
защита на потребителите и мрежите за
Държавите-членки на ЕС обаче ще бъдат
борба с бедността се събират, за да призоват
помолени да изпълнят тези цели с до голяма
за Обща хранителна политика.
степен непроменен набор от инструменти,
Следователно Farm to Fork стратегията на
все още базирани на подпомагани на хектар
Комисията е много навременна: тя има
земеделски стопанства, по-нисък бюджет за
потенциала да осъществи обединение за
развитие на селските райони и постоянен
исканите действия в цялата хранителна
фокус върху технологии, свързани с
система, и може да покаже, че ЕС слуша
прецизно земеделие и нови геномни
своите граждани.
техники.
Стратегията „От фермата до трапезата“
Трето, управлението на стратегията „От
ще разкрие дали новата Комисия е готова да
фермата до трапезата“ остава неясно.
преразгледа някои от най-неустойчивите
Заместник-председателят на Европейската
политики на ЕС и интересите, които стоят
комисия има задачата да контролира
зад тях, но изтеклите проекти на документа
Зелената сделка, която е ключова за
предполагат, че тя няма да бъде наистина
подобряване
на
съгласуваността
на
системна
и
трансформираща.
Това
политиките. Но също така се нуждаем от
коментира Оливър Де Шутър, бивш
обвързани с времето ангажименти и набор
специален докладчик на ООН за правото на
от показатели за наблюдение на напредъка,
храна в периода 2008-2014 и настоящ
което позволява координиран преход да се
съпредседател
на
Международния
Бюлетин
на
Съюз
на
преработвателите
на
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и
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осъществява
в различни секторни политики.
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Любопитно
което
позволява
координиран преход да се
осъществява в различни
секторни политики. Найважното е, че ние се
нуждаем от отговорността
на институциите на ЕС за
резултатите и да бъдем подобре подготвени да се
поучим от многото новости,
които се появяват в
хранителните системи.
Европейската политика
за устойчива храна не
трябва да работи само за
хората. Тя също така трябва
да се изгражда съвместно с
хора, като се включват
участници в системата на
храните в разработването,
прилагането и оценката на
политиките.
Стратегията за F2F трябва
да се разглежда не само
като
промяна
за
подобряване
на
съгласуваността
в
различните области на
политиката за осигуряване
на здраве на европейците,
а също трябва да се
възползва като уникална
възможност за укрепване
на демокрацията в ЕС и
възстановяване
на
доверието в институциите
на ЕС, казват в заключение
от Euractiv.
Източник: Еuractiv
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Любопитно

“Зелен” японски вестник – веднъж прочетен
разцъфтява като мини градина
Какво правите след като прочетете
сутрешния си вестник (ако все още си
купувате такъв, разбира се)?
В Япония го… засаждат!

Печата се „Зелен вестник“ върху
рециклирана
и
растителна
хартия.
Уникалното е, че след като се прочете, може
да се посее и да роди различни растения.
Печата се с мастило на растителна основа,
което действа като тор на хартията. В нея
при рециклирането са заложени цветни
семена - макове, рози, маргаритки и др.
Вестникът е изобретен от издателя на
известния японски ежедневник „Маничи
Шимбунша“ (The Mainichi Shimbunsha).
Хартията е на пазара от няколко години и
представлява смес от рециклирана хартия,
вода и семена от малки цветя или билки.
Ако не се изхвърли, от нея ще изникне
чудна цветна градина в домашни условия.
След като вестникът се прочете, се разкъсва
на дребни парченца. Ако не ви се занимава
да сеете по правилата, хвърлете късчетата в
някоя саксия, поливайте редовно и след
няколко седмици ще берете билки и цветя.
А и новините ще са забравени, съветват
изобретателите.

Екологичният вестник има огромен
успех, тиражът му е над четири милиона
екземпляра на ден в Страната на
изгряващото
слънце.
Приходите
от
продажби са към 80 млн. йени, което се
равнява на над 700 хиляди щатски долара.
Инициативата включва и часове в
училищата, за да се повиши осведомеността
на децата по въпросите за опазването на
околната среда, както и да ги научи какво е
предимството от рециклирането. За да се
намалят емисиите на CO2, генерирани от
традиционните системи за обезвреждане на
отпадъци, необходимо е отпадъчните
материали и най-вече хартията, да бъдат
рециклирани.
Проектът е на една от най-големите
рекламни агенции в Япония - Dentsu Inc.
Това не е първата ползотворна инициатива,
предприета от тамошния всекидневник.
Ангажираността му към опазването на
околната среда вече е добре известна
благодарение на предишна рекламна
кампания - за дарения за население в
Африка, страдащо от недостиг на питейна
вода.
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Източник: www.truestory.com
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