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Новини от СППЗ

Живот по време на пандемията COVID-19
Не е лесно да се живее по време на хаос!
Не е лесно да се поддържа баланса, когато
идва пристъпа и когато вятърът свири около
вашата глава и навява съобщения на страх и
несигурност на ухото ви.
В последно време ”несигурността” се
нарича
„коронавирус".
Бумът
в
разпространението на новия коронавирус
завари света (и особено Европа) неподготвен
и е на път тотално да промени целия ни
начин на живот.

Няма съмнение, че новият коронавирус,
който причинява заболяване, официално
наричано вече Covid-19, представлява
сериозна заплаха. През януари Световната
здравна организация обяви извънредна
ситуация в областта на общественото здраве,
което се е случвало само пет пъти през
последното десетилетие.
Да овладееш ситуацията обаче е
предизвикателство. Макар основната цел да
е ясна, универсална рецепта за успех няма.
Всичко е сложен възел между предишен
опит, технологично развитие, национални
особености, политическа воля и тънък баланс
между демократични права, налагане на
ограничения и не на последно мястофинансови възможности.
В етап на поредно изпитание сме.
„Кризата с пандемията от коронавирус
хахахахха

наистина показва, че сегашните ни общества
са неустойчиви. Ако един вирус може да
унищожи цялата икономика за няколко
седмици и да спре активния живот на
народите, тогава това е доказателство, че
нашите общества не са много издръжливи.
Това също показва, че след като сме в
спешна ситуация, можем да действаме и
можем да променим поведението си бързо.
И докато имаме солидарност и здрав разум,
ще преминем през всяка криза." – Грета
Тундберг
Критични
са, а и
ще бъдат,
последствията за много сектори на
социалния и икономическия живот у нас.
Ние от Съюз на преаботвателите на
плодове и зеленчуци разбираме и
споделяме трудностите, пред които е
изправена
хранително-вкусовата
промишленост. Вярваме, че кризата е
предизвикателство, но се опитваме да я
приемем
и
като
възможност
за
инициирането на градивен диалог между
бизнеса,
държавните
институции
и
партьори в търсене на точните решения. В
момент на криза е от изключителна
важност да се държим и действаме като
като общност с еднакви цели!
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Въвеждане на нова мярка за подпомагане на
преработвателите на плодове и зеленчуци
В условията на създалата се кризисна
 Да нямат задължение към НОИ, НАП
ситуация, във връзка с разпространението на
към момента на кандидатстване;
COVID-19 , предприетите мерки от страна на
 Да декларират изкупените количества
МЗХГ имат пряко отражение както върху
български плодове и зеленчуци през 2020 г.
добиването на първични продукти, така и
чрез представяне на фактури
върху реализирането на произведената
 С предимство да се ползват
продукция в селскостопанския, хранителноорганизираните в секторна структура!
вкусовия и рибарския сектор.
Предвижда
се
предварително
Въведените заради пандемията от
публикуване на списък на подпомаганите
коронавирус мерки у нас се отразяват
плодове и зеленчуци.
негативно на редица сектори в земеделието.
Разчитаме, че ще се разработят
Очаква се такива да се появат при търговията
адекватни механизми
и
правила,
на определени групи храни, с произход
гарантиращи възможността на консервните
България.
фабрики да използват капацитета си
Тази година, предвид създалата се криза,
максимално.
българските
производители
изпитват
Ще ви държим информирани за процеса
огромни затруднения при предлагането на
по разработка на програмата.
произведената от тях продукция както на
вътрешния, така и на външния пазар.
Действията, които могат да бъдат
предприети от земеделските стопани за
самостоятелна реализация на произведената
продукция са ограничени поради въведените
нормативни изисквания и липсата на добре
изградена логистична мрежа.
В сектор плодове и зеленчуци се
предвижда разработване на нова мярка за
финансово
подпомагане
на
преработвателните предприятия, за да се
гарантира изкупуването и преработването на
българската суровина. Към момента в СППЗ
се изготвя конкретно проект на механизъм за
подпомагане като част от предложенията за
подкрепа на консервните фабрики е те да
отговарят на следните изисквания:
 Да са регистрирани в БАБХ;
 Да са регистрирани по ДДС;
 Да нямат задължение към НОИ,
Бюлетин на Съюз
на преработвателите
на плодове ина
зеленчуци |Брой 3/2020
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СППЗ - част от Оперативния щаб за храни и напитки
одобрените
мерки,
насочени
към
Оперативният щаб за храни и напитки
поддържане на заетостта в сектор
(обединяващ усилията на единадесет
производство на храни и напитки.
организации
от
хранително-питейната
индустрия в България), вклчючително и Съюз
на преработвателите на плодове и
зеленчуци,
изпрати
предложения
до
Българска стопанска камара, насочени към
отговорните институции, за намаляване на
негативните
ефекти
от
извънредната
ситуация за обществото и хранителната
индустрия у нас.
Предложенията включват:
1. За срока на извънредното положение,
обявено с Решение на Народното събрание
Хранително‐вкусовата индустрия е пряко
от 13.03.2020 г., да се осигури приоритетен
свързана с туристическия бранш, със
зелен транспортен сухопътен коридор за
заведенията за обществено хранене,
транспортните средства, превозващи храни и
ресторантите, кафенета и редица други
суровини за хранителната и питейна
обекти с преустановена дейност. Ето защо,
индустрия;
невъзможността за тяхното функциониране
2. Създаване
от
страна
на
предвид ограничителните мерки се отразява
правителството на работещ механизъм за
пряко негативно и на бранша, не само като
приоритетно
снабдяване
на
съществен спад на обороти, но и като
производствените предприятия в сектора с
невъзможност за осигуряване в тези условия
необходимите
за
поддържането
на
на заетост за значителна част от работещите
завишените мерки дезинфектанти и лични
в сектора лица. Информираме Ви, че
защитни материали (маски, ръкавици и т.н.).
хранителната и питейна индустрия вече е
Изчерпването на наличностите, съпътствано
подложена на ценови натиск както от
от сериозните затруднения за снабдяване с
повишаващите се цени за транспорт и
нови количества, поставя редица от
логистика, но също и от увеличението в
предприятията под риск от преустановяване
цените на основни суровини (местно
на работа;
производство и от внос), материали и
3. Предприемане на спешни мерки от
опаковки. Това неминуемо рефлектира
страна на държавата за изплащане на
върху себестойността на произвежданите у
дължимите забавени плащания по програми
нас храни и напитки.
и схеми към операторите, вкл. по схемата
С оригинала на изпратеното писмо може
„Училищно мляко 2018/2019“;
да се запознаете тук. Членовете на Съюза са
4. Включване
в
стратегическото
запознати с развитието на всички казуси,
подпомагане с финансови средства, съгласно
които ги касаят.
одобрените
мерки,
насочени
към
поддържане
на
заетостта на плодове
в
сектор
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
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Отменени изложения по света заради COVID-19
Отменят се хранителни,
селскостопански, горски и
пчеларски
изложения
в
различни точни по света. Във
връзка с разпространението на
коронавируса и мерките, които
бяха взети с цел превенция и
забавяне на разсейването на
болестта
сред
хората,
насрочените за провеждане
през
април
панаири
и
изложения бяха отложени.
Част от отменените изложения
са :

Alimentaria
–
международно
специализирано изложение за
храни, напитки и гастрономия,
което
организаторите
са
избрали
да
отложат
за
септември 2020 година.


FORST,
Германияизложение
с
горска
насоченост, за демонстрации
на машини и иновации в
секторотменено
за
неопределено време.


Agrifood &Vinitaly, Итал
ия – изложения
за
разнообразни
регионални
хранителни и селскостопански
продукти също са отменени за
неопределено време.


Seafood
Processing
Global&Seafood Expo
Global, Брюксел – Световното
изложение за морски дарове и
преработката им, провеждащо
се в Брюксел е отложено.
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 3/2020

Стр. 5

Новини
Новини
за сектора
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Назрял е моментът за рестарт на заетостта в
земеделието
В момент на криза като сегашната
България неизбежно ще се обърне към
родното производство на храни, затова е
важно да се помисли първо за работната
ръка, от която земеделието се нуждае
особено силно. Това обяви изпълнителният
директор на Съюза на градинарите в
България Мариана Милтенова по повод
състоянието на бранша в момент, когато
пролетните дейности са в разгара си, а при
затворените граници пазарът ще започне да
изпитва все по-голяма нужда от пресни
зеленчуци и плодове.
„Българските фермери са в състояние да
осигурят вътрешното потребление, но точно
сега, когато залагаме разсадите със
зеленчуци, ние се нуждаем от работна ръка.

осигурят вътрешното потребление, но точно
сега, когато залагаме разсадите със
зеленчуци, ние се нуждаем от работна
ръка.”
Според
Милтенова
е
нелогично
държавата да дава помощи за безработица,
когато в същото време земеделието има
огромна нужда от работна ръка. Именно
затова и неотдавна браншът постави
въпроса за субсидираната заетост, която
други държави използват по линия на
европейските фондове.
Пълния текст на статията може да
прочетете тук.

Виждаме, че редица наши съграждани се връщат
от Европа, но всички те ще бъдат минимум под
14-дневна карантина, а и фермерите нямат
достатъчно средства, за да осигурят маски и
други предпазни средства за хората, които биха
решили да започнат работа в земеделието”,
коментира още Милтенова. И добави, че тези
проблеми вече са представени на вниманието на
минисетрството на земеделието.
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Новини
за сектора
от СППЗ

България предлага ЕК да предостави възможност
за прилагане на извънредна мярка COVID-19 в
сектор „Селско стопанство“ и „Хранително-вкусова
промишленост“
България предлага Европейската комисия
изплати компенсаторното плащане при
да предостави възможност на държавитевъзникване на необходимост и преди
членки
доброволно
да
прилагат
одобряване на нотификацията.
хоризонтална извънредна мярка COVID-19
Второто
направление
предвижда
във всяка от програмите си за подкрепа на
компенсаторна мярка за извършен разходи
уязвимите фермери и преработватели. Това
за съхранение на продукцията, за
се посочва в официално писмо на страната
компенсиране на свиване в цените и
ни изпратено до ЕК.
намаление на цените на произведени стоки,
Предвижда се механизмът COVID-19 да
за ограничения при реализацията на
функционира на национално ниво, като
продукцията и ограничения в пазара, както и
всяка държава-членка да има възможност
за спиране на дейност. България призовава
да използва недоговорираните средства по
и за осигуряването на гъвкавост за
програмите си за стабилизиране на
програмиране
и
одобряване
на
секторите
„Селско
стопанство“
и
компенсаторната мярка, за да може в най„Хранително-вкусова промишленост“. Да
спешен порядък да се предостави
бъдат използвани недоговорирани средства
необходимата подкрепа.
от Програмата за развитие на селските
Страната ни предлага още да има и
райони 2014-2020, Програмата за морско
компенсаторна мярка за земеделски
дело и рибарство 2014-2020 и Национална
стопани, преработватели или оператори за
програма за подпомагане на лозароосъществяване на логистика. Целта е бързо
винарския
сектор
2019-2023
г.
реализиране на пазара на произведени
Пледложенията са в няколко направления.
плодове, зеленчуци, земеделски стоки,
Първото от тях е да има компенсаторна
рибни продукти и храни. По този начин ще
мярка за извършени разходи за превенция
се подкрепят малките производители, като
от
пандемията
за
осигуряване
на
тяхната продукция ще бъде изкупена и
дезинфектанти, маски, защитни облекла,
реализирана на пазара. Друго предложение
разходи за дигитализация за осъществяване
включва инвестиционна мярка в няколко
на дистанционна работа. По този начин ще
направления - инвестиции в техника за
се защитят работниците и нормалното
преработка, складиране, консервиране на
функциониране
на
работата
през
бързо развалящи се продукти и активи за
стопанската година. С оглед динамиката на
съхранение на продукция.
развитие на пандемията следва да се
Всички предложения, направени от
осигури възможност всяка държава-членка
българското министерство може да видите
да реагира веднага и да има възможност да
тук.
изплати
компенсаторното
при
Бюлетин
на Съюз на
преработвателите плащане
на плодове и
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2019 г. е била рекордна за търговията с агрохрани
на ЕС
През 2019 г. търговията с агрохрани на
Европейския съюз е поставила рекорд.
Износът на земеделската хранителна
продукция възлиза на 151,2 млрд. евро или с
10% повече спрямо година по-рано.
За същия период вносът в ЕС е бил за 119,3
млрд. евро или с 2,5% ръст на годишна база.
Общият
оборот
на
огрохранителната
търговия за 2019 г. възлиза на 270,5
милиарда евро. Нетният износ на агрохрани
от ЕС се е увеличил с 52% спрямо 2018 г. и
достига рекордната стойност от 31,9
милиарда евро.
Основните страни, с които Съюзът е
търгувал през изминалата година са САЩ
(износ за 24,3 милиарда евро), Китай (15,3
милиарда евро), Швейцария (8,5 милиарда
евро), Япония (7,6 милиарда евро) и Русия
(7,2 милиарда евро).

търгувал през изминалата година са САЩ
(износ за 24,3 милиарда евро), Китай (15,3
милиарда евро), Швейцария (8,5 милиарда
евро), Япония (7,6 милиарда евро) и Русия
(7,2 милиарда евро).
По отношение на вноса в ЕС, 5 държави
осигуряват 35% от стойността му. Това са
САЩ с импорт за 11,8 млрд. евро, Бразилия с
11,6 млрд. евро, Украйна със 7,4 млд. евро,
Китай с 6,1 млрд. евро и Аржентина с 5
млрд. евро.
Пълния текст на статията прочетет тук.
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Търговските вериги може да бъдат задължени да
купуват българско производство
Призовавам търговските вериги първо да
предоставят на клиентите си националното
производство, а не да внасят от чужбина.
Опазването на работата на операторите в
момента е национален приоритет и ако е
необходимо, ще въведем извънредни
законови мерки, които да гарантират, че
доставките в магазините ще бъдат от
български производители. Това обяви
земеделският министър Десислава Танева.
„В търговските вериги на Англия и
Франция това се случва и без извънредно
законодателство. Най-големият проблем в
сектор земеделие е липсата на възможност
за износ заради затруднения транспорт.
Нашата задача е собствената ни продукция
от плодове, зеленчуци и животни да стигне до

от плодове, зеленчуци и животни да стигне
до единствените точки за продажба в тази
криза - хранителните магазини у нас. Ако
успеем логистично или законодателно да
провокираме доставката в магазините да
бъде от българските производители, ще
премахнем рисковете в доставките. Трябва
да има разбиране. Ние произвеждаме в
обем, достатъчен за цялата страна“, посочи
Танева.
Колкото до цените, министър Танева
съобщи, че ще се направи система, която да
ни показва движението на цените на
основните хранителни стоки в големите
търговски вериги.
Източник: www.economic.bg
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Тя допълни, че България произвежда
агнешко месо и е готова да снабди
националния пазар и за Великден, и за
Гергьовден.
Колкото до цените, министър Танева
разкри, че се наблюдават и некоректни
практики. „Следим цените на пазара, в
определени случаи уведомяваме и КЗК. От
днес ще направим система, която да ни
показва движението на цените на основните
хранителни стоки в големите търговски
вериги. Така при нелогично увеличение побързо ще можем да сигнализираме на КЗК“,
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Новини за сектора

Анализ на критични точки за заразяване с COVID-19
в търговските обекти
Във
връзка
с
утежнената
епидемиологична обстановка, свързана с
разпространението на вируса SARS-CoV-2
(COVID-19)
и
необходимостта
от
предприемане на строги превантивни мерки
за предпазване от заразяване, Центърът за
риск политика в хранителният сектор към
Европейския Институт за риск политика
изготви анализ на критичните точки на
заразяване в търговските обекти.
Анализът е изготвен с цел да се посочат
местата, които представляват най-голям
риск за кръстосано замърсяване, за да се
предприемат мерки за лична защита. При
изготвянето на настоящият анализ са взети
предвид и последните научни данни за
преживяемост на вируса във въздуха и
върху, а именно:
 Преживяемост във въздух – до 3 часа;
 Преживяемост
върху
медни
предмети – до 4 часа;
 Преживяемост
върху
картонени
повърхности – до 24;
 Преживяемост върху пластмаси и
предмети от неръждаема стомана – до 3
дни.
При анализът на опасностите като
променяща се величина е отчетена
Вероятността
от
възникване
на
заразяването (В), при използване на скала:

1 – пренебрежима вероятност от
кръстосано замърсяване;
 2 – възможна вероятност
 3 – висока вероятност
 4 – много висока вероятност
Другият фактор за оценяване на
опасностите – Сериозност на последствията
(С) е разгледан като константа с оценка 4 (най-

(С) е разгледан като константа с оценка 4
(най-висока).
Рискът (Р = В х С) е оценен, чрез
използване на Матрицата:

Резултати:

Препоръки:
1.Използвайте ръкавици или мокри кърпи
с дезинфектант при досег с рисковите точки;
2. Задължително изхвърлете ръкавиците
си в кошчетата за отпадъци, след излизане
от магазина;
3.Ако
не
носите
ръкавици,
дезинфекцирайте ръцете си след излизане
от
магазина
или
ги
изтрийте
с
дезинфекцираща кърпа;
4. Изхвърлете найлоновите торбички за
поставяне на плодове и зеленчуци.
плодове/зеленчуциплозеленчуци/ядки и не
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Любопитно

Честито Възкресение Христово, приятели!
Великден е тържество на правдата, любовта и мира.
Нека възкресяваме в мислите и сърцата си това, което е
чисто, светло и достойно за човека!
Да почерпим надежда и сили от житейския си път, а
празничните дни да бъдат изпълнени с радост и топлина!
Желаем ви много здраве, доброта в сърцата и делата ви да
бъдат мъдри и съзидателни!
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Любопитно

Да запазим чувството си за хумор
Дори в настоящата трудна за всички
ситуация българите запазват чувството си за
хумор. В последните дни в социалните
мрежи се появиха куп колажи и мемета.
Подбрахме някои, за да ви развеселим 
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