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Предварителен* годишен анализ за преработка и
консервиране на плодове и зеленчуци - 2019 г.
Готов е Секторният анализ за Преработка и
консервиране на плодове и зеленчуци развитие на производството, вноса, износа и
продажбите в България.
В него ще откриете подробна информация
относно
произведената
продукция
и
реализирания оборот през изминалата
година, данни за заетите в сектора и ниво на
заплащане, както и за реализираните
инвестиции в консервната промишленост.
Ще намерите информация и за количествата
на
преработените
и
реализирани
консервирани плодове и зеленчуци по
страни и продукти.
*НСИ публикува окончателни данни през
м. октомври

Износ на преработени и консервирани
плодове (продуктова структура 2018-2019) %

За повече информация и за поръчка на
пълната версия на секторния анализ се
свържете със Съюз на преработвателите на
плодове и зеленчуци на следния имейл:
info@org-bg.net или посетете сайта ни –
www.org-bg.net
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Коректност и по време на извънредно положение
За членовете на Съюз на преработвателите
на плодове и зеленчуци е от изключително
значение градивният диалог, който водим с
всички партньори. В тази връзка публикуваме
обръщението ни към производителите на
плодове и зеленчуци, с което още един път
засвидетелствахме важността от уважение и
коректност помежду ни.

Уважаеми производители на плодове и
зеленчуци в Република България,
В Съюза на преработвателите на плодове
и зеленчуци членуват фабриките, които
формират основния дял от произведените в
България консервирани плодове и зеленчуци
и ви уверяваме, че за тях един от найважните им приоритети е да преработват
българска суровина и да партнират с
български производители. В тежките условия
на извънредно положение фабриките,
работят с нормален капацитет, съобразен със
ситуацията в страната.

по-лесна комуникация между членовете ни
и вас производителите.
За сезон 2020 фабриките, членуващи в
СППЗ, плануват да изкупят не по-малки
количества плодове и зеленчуци от
предходната година, а някои от тях и да ги
завишат, като условията за отговорност към
качество, количество, партидност и гаранции
за безопасност остават непроменени. За
ваше улеснение, на страницата на
СППЗ www.org-bg.net можете да намерите
минималните качествени изисквания за
пипер, домат, патладжан и корнишон,
разработени и одобрени още 2006 година.
СППЗ и Браншовите организации от
сектор производство на плодове и
зеленчуци за преработка, стъпвайки на
добрите практики и коректните отношения,
изградени в годините и за напред ще ви
подкрепяме и ще ви оказваме необходимата
помощ за производство и реализация на
вашата продукдия.
Партньорството е най-ценно именно в
трудни моменти и вярваме, че заедно ще се
справим с така създалата се ситуация и ще
препотвърдим взаимосвързаността между
производителите и преработвателите на
български плодове и зеленчуци!

Ние,
членовете
на
Съюз
на
преработвателите на плодове и зеленчуци
(СППЗ) в тези трудни времена се обръщаме
към вас с уверението, че и тази година ще
продължим да подкрепяме и улесняваме
дейността ви и да подобряваме условията за
по-лесна комуникация между членовете ни и
васнапроизводителите.
Бюлетин
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Предложения от СППЗ за по-бързо справяне с
последствията от COVID-19
На 22. април се проведе Тристранен
консултативен съвет с участието на МЗХ,
КНСБ и КТ Подкрепа и представители на
браншови
организации
от
сектор
„Производство на плодове и зеленчуци“ и
сектор ХВП.
Една
от
основните
теми
беше
предложението
на
Председателя
на
Федерацията на независимите синдикати в
земеделието към КНСБ за включване на
трайно безработните в процеса по прибиране
на реколтата от полето по искане на
Асоциацията
на
земеделските
производители в България или с други думи
казано „полагане на задължителен
обществено полезен труд в земеделието в
рамките на 14 дни“
Другата основна тема, която бе включена
в дневния ред, бе да се обсъдят идеи за побързото справяне с последиците от
въведеното на 13 март извънредно
положение, свързано с пандемията COVID 19.

оборотни заеми в размер на например 20%
от оборота на фирмата за 2019 година;

• Нисколихвени заеми, гарантирани
пред търговските банки от Българска банка
за развитие, които ще спомогнат за побързото икономическо съживяване на
отрасъла „селско стопанство„ и ХВП по
време и след
прекратяване на
извънредното положение
 Финансов стимул или безвъзмездна
помощ за производителите на суровини за
изпълнение на дейности и въвеждане на подобра организация на работа с цел
постигане на качество, партидност и
безопасност на суровините
• Незабавно стартиране на рекламна
кампания за насърчаване на туризма след
отменяне на извънредното положение –
От името на СППЗ направихме следните
така ще се увеличи потреблението на всички
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, като ги разделихме на
услуги вкл. и повишаване консумацията на
временни/краткосрочни и дългосрочни
храни
 ВРЕМЕННИ/КРАТКОСРОЧНИ
• ДФ „Земеделие”
• Отсрочено издължаване на публични
Да ускори процеса по оценка и сключване
плащания с от 3 до 6 месеца;
на договори с бенефициенти /класирани с 73
• Подсигуряване
на
безлихвени
и по малко точки/ за които, както стана ясно,
оборотни заеми в размер на например 20%
има наличен бюджет по процедура №
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 4/2020
от оборота на фирмата за 2019 година;
BG06RDNP001-4.001,
определена
със

Стр. 4

Новини от СППЗ
има наличен бюджет по процедура №
BG06RDNP001-4.001, определена със заповед
№ РД 09-79/09.02.2018 година, подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/ маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от
Програма за Развитие на Селските Райони
2014-2020 година.

 Мерки за
подобряване на
конкурентоспособността на:
- производителите на суровини - плодове
и зеленчуци за постигане на високо и
постоянно качество;
- производителите на храни,
като на определен период да се прави
Анализ на ефекта от предприетите мерки и
актуализация на мерките. Задължително е
да се осъществява контрол по мерките,
който да спечели и гарантира доверието на
потребителя .
В хода на изложението отново от името
на СППЗ повторихме някои от ПРОБЛЕМИТЕ,
на които от години очакваме решение:
 Установяваме задълбочаваща се
тенденция в липсата на актуална и вярна
статистическа информация за сектора и поточно:
1. Произведена суровина:
- за прясна консумация
- за преработка
2. Произведени консервирани продукти

Предоставянето на финансова помощ по
цитираната по – горе процедура, реално ще
подпомогне преработвателния сектор, което
неминуемо
ще
рефлектира
и
към
земеделските производители, тъй като едно
от условията за допустимост на кандидатите
по подмярка 4.2 е заложено задължително
изкупуване на суровини от български
производители!
 ДЪЛГОСРОЧНИ
• Създаване на национални цели по
отрасли с неотменямост за посочения срок :
Например за:
 Приемане
на
дългосрочна,
национална политика за възстановяване на
сектора производство и преработка на
плодове и зеленчуци
• Мерки насърчаване на потреблението
И такива, които са породени от кризата
на продукти произведени в България – за
Covid 19
повишение на продажбите (вътрешен пазар и
 Много неясноти около условията на
износ) на
плодове и зеленчуци, родно
работа, които трябва да се спазват в
производство
работния процес, в цеховете и като резултат
 Насърчаване и подпомагане участието
се очаква по-слаба производителност за
на фирмите в международни изложения под
единица време за сезон, което от своя
бранда България
страна означава по-малко производство и
• Мерки
за
подобряване
на
по-висока
себестойност на произведената
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
|Брой 4/2020
конкурентоспособността
на: на плодове и зеленчуци
продукция.
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страна означава – по-малко производство и
по-висока себестойност на произведената
продукция.
•
Наблюдава се тенденция на забавяне
плащанията от клиенти към консервните
фабрики;
• Установява се спад на реализираните
консервирани продукти на българския пазар,
особено при фирмите работещи за ХоРеКа,
училища, социални кухни;
• Възможно е увеличение на цените на
основни суровини – плодове и зеленчуци
поради нисък добив или невъзможност на
земеделските производтели да осъществят
необходимите агро-технологични операции
поради извънредното положение

По време на Тристранния консултативния
съвет, министър Танева даде отговор на един
от особено важните за някои членове
въпроси, отнасящ се до ДФЗ:
 Оценка и класиране на депозираните
проекти по мярка 4.2 оценени със 73 и помалко точки
Отговор: ДФЗ разглежда тези проекти от
10 дни и до три месеца трябва да предложи
договори на одобрените кандидати.

предприятия

при

облекчени

условия.

Във връзка с нашето предложение за
набелязване и изпълнение на Мерки за
подобряване на конкурентоспособността на
производителите на суровини - плодове и
зеленчуци за постигане на високо
и
постоянно качество, г-жа Танева информира
присъстващите, че ще бъдат авансово
изплатени средствата на класираните
проекти за изграждане на хладилни бази за
съхранение на пресни плодове и зеленчуци
и на спечелилите проекти за закупуване на
сортировачна техника, така че още този
сезон да се усети ефекта.
На останалите въпроси и предложения ще
се търсят евентуални решения с участието и
на други държавни институции, за
решението на които ще ви информираме
своевременно.

Относно предложенията ни за финансови
облекчения и безлихвени кредити за
фирмите, министър Танева обърна внимание
към инициативата на МС за отпускане на
кредит до 300 000 лв. на малки и средни
предприятия при облекчени условия, а във
нашето
предложение
за
Бюлетинвръзка
на Съюз нас преработвателите
на плодове и зеленчуци
|Брой 4/2020
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В кризисната ситуация доматените консерви са найтърсените на пазара
“Консервите на доматена основа, които
могат да бъдат включени в ежедневното
изхранване на човека – лютеница,
консервирани грах, зелен фасул, гювечите,
зеленчуците в замразено и в стерилизирано
състояние, са най-търсените на пазара”,
сподели
инж.
Антоанета
Божинова,
изпълнителен директор на Съюза на
преработвателите на плодове и зеленчуци
(СППЗ) пред сп. Агрозона. „В началото имаше
много сериозно търсене и презапасяване.
Естествено, търсеха се трайните храни, храни,
които могат да се включат в изхранването на
семейството. По-малък ръст се наблюдаваше
в по-елитните стоки – сладка, мармалади,
плодови сокове”, каза още Божинова. Според
изпълнителният директор на СППЗ един
сериозен канал за дистрибуция на консервите в
момента е почти нулев или дори с отрицателен
знак – това са хорека каналите, училищнодетското изхранване, заведения за бързо хранене
и ресторанти. „Някои от нашите колеги
коментират спадове до 30-40% от тяхната
продукция”, допълни инж. Антоанета Божинова.
„Сега вече се наблюдава успокояване донякъде
на пазара, но отново по-сериозно, които се
търгуват, са тези стоки, които могат да се включат
в менюто на човека всеки ден.
Изпълнителният директор на СППЗ увери, че
има достатъчно консерви на склад, с които може
да се обезпечи изхранването на населението. „Не
трябва да забравяме, че нашата промишленост
произвежда повече, отколкото се потребява на
българския пазар, защото ние изнасяме. При
необходимост ние ще спрем износа и няма да
оставим българския народ без храна”, допълни
тя.
о.

в по-елитните стоки – сладка, мармалади,
плодови сокове”. Един сериозен канал за
дистрибуция на консервите в момента е
почти нулев или дори с отрицателен знак –
това са хорека каналите, училищно-детското
изхранване, заведения за бързо хранене и
ресторанти. „Някои от нашите колеги
коментират спадове до 30-40% от тяхната
продукция”. Сега вече се наблюдава
успокояване донякъде на пазара, но отново
по-сериозно, които се търгуват, са тези
стоки, които могат да се включат в менюто
на човека всеки ден.
има достатъчно консерви на склад, с които
може да се обезпечи изхранването на
населението. „Не трябва да забравяме, че
нашата промишленост произвежда повече,
отколкото се потребява на българския пазар,
защото ние изнасяме. При необходимост ние ще
спрем износа и няма да оставим българския
народ без храна”, допълни тя.
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Финансова помощ за фирми в затруднено
положение в следствие на COVID-19
1.
Процедура
BG16RFOP002-2.073
Във връзка с последиците от прилагането
„Подкрепа на микро и малки предприятия
на извънредните мерки за ограничаване на
за преодоляване на икономическите
разпространението на COVID-19, изразяващи
последствия от пандемията COVID-19“, при
се в процеси по спиране или затрудняване
която на допустимите кандидати ще бъде
осъществяването на дейността на фирмите,
отпускана безвъзмездна финансова помощ в
освобождаване на работници и служители
размер от 3000 до 10000 BGN в зависимост
от работа, карантината, извънредното
от оборота на дружествата за 2019 год.
положение, внезапното затваряне на
Максималният срок за изпълнение на
икономиките на много страни и започналата
проекта ще е до 3 месеца.
световна рецесия /спад на доходите, на
Цел на процедурата: Осигуряване на
заетостта на човешките и други ресурси,
оперативен капитал за българските микро и
спад на инвестициите и ръст на броя на
малки предприятия за справяне с
безработните и фалитите/, Правителството
последиците от пандемията COVID-19.
на Р България, съвместно с Българска
3. Предоставяне на необезпечени
народна банка /БНБ/, Фонд на фондовете
оборотни кредити до 300 000 BGN на
/ФФ/ и Българска банка за развитие /ББР/, в
микро, малки и средни предприятия, на
база на портфейлни гаранции от ББР към
изпълнение на икономическата и финансова
търговските банки, с гратисен период на
политика на правителството и насоките на
лихви и главници до 36 месеца.
Европейския банков орган, взеха решение,
Цел на процедурата: Осигуряване на
оповестиха и вече разработват процедури и
ликвидност на малки и средни предприятия
мерки за финансово подпомагане и
за
преодоляване
на
негативните
подкрепа на самоосигуряващите се лица и
икономически
последици
от
на микро, малки и средни предприятия.
разпространението на COVID 19.
Целта е да се преодолеят икономическите
Изпълнението на програмата е обезпечено с
последици от пандемията и от рецесията.
500 млн.лв., като крайният срок за
Всеки от предвидените финансови
кандидатстване е 31.12.2020г.
механизми и мерки има своите различни
4. Пренасочен ресурс от Фонд на
цели, бенефициенти , условия, срокове,
Фондовете в размер на 762 млн. лева за
размери на помощта, специфики и
преодоляване
на
икономическите
последици. При прилагането на някои от тях
последици от кризата в следните
възникват трудности при кандидатстване,
направления:
4.1. Предоставяне на търговските банки в
администриране и отчитане на процеса,
страната на гаранции на стойност 170 млн.
както и данъчни ефекти и проблеми, които е
лева за отпускане на кредити за малки и
препоръчително бенефициентите да знаят
средни
предприятия
до
3,6
млн.
предварително.
лева/фирма за инвестиции или оборотно
Мерките и механизмите, оповестени до
финансиране.
сега са:
4.2. Предоставяне на търговските банки –
1.
Процедура
BG16RFOP002-2.073
партньори
ресурс на стойност 24 млн. лева
Бюлетин
на Съюз на
на плодове и за
зеленчуци
|Брой 4/2020
„Подкрепа
напреработвателите
микро и малки предприятия
за отпускане на кредити за малки и средни
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4.2. Предоставяне на
търговските
банки
–
партньори
ресурс
на
стойност 24 млн. лева за
отпускане на кредити за
малки и средни предприятия
с облекчени условия, в т.ч.
без обезпечения, в размер
до 50 хил. лева/фирма под
формата на инвестиционно
и оборотно финансиране.
4.3. Предоставяне на
средства в размер на общо
150 млн. лева под формата
на дялово инвестиране, чрез
четири фонда за рисков
капитал в стартъпи и
иновативни
предприятия.
Очаквана средна стойност на
предприятие е 800 хил. лева.
4.4. Фонд за градско
развитие предоставя 418
млн. лева за финансиране на
общини и частни проекти
насочени
към
облагородяване на градската
среда. Ресурсът е насочен
към 39 български общини.
Финансирането може да
достигне до 40 млн. лева,
основно за инвестиционни
нужди за срок до 20 години
при
преференциални
лихвени нива.
Източник: RAYCHINOVA &
PARTNERS TAX & LAW
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Вестник „New Europe” с остри думи за мерките в
земеделието ни
Празни, елементарни и безсмислени
действия, които не се опират на числа,
статистика и анализи. Така една от найчетените брюкселски медии "Ню Юръп"
описва прилаганите политики в българското
земеделие в условията на криза. Оценките
на заинтересованите страни за действията
на правителството варират от "популизъм" и
"лобизъм"
до
"протекционизъм",
"корупция" и "загърбване на европейските
ценности".
Ситуацията в българското земеделие не
изглежда да се е влошила вследствие на
пандемията от SARS-CoV-2. Няма достоверни
данни, които да сочат, че секторът е
претърпял измерими загуби или значителни
щети от вируса или ограничителните марки,

наложени заради него на национално и
европейско ниво.
Въпреки това българското правителство,
представлявано
от Министерството
на
земеделието, горите и храните (МЗХГ),
предприе спешни мерки, за да подпомогне
малките и средните производители на
земеделски храни. Погледнато в детайли
обаче, те изобщо не са предназначени за
дребния бизнес, пише новинарският сайт.
Противоречиви и поставящи под въпрос
самата идея за свободния пазар и
европейските ценности, те идват в момент,
когато България се бори за присъединяване
към Еврозоната.
Първата реакция на Европейската
комисия за осигуряване на агросектора
при разгарянето на корона-кризата беше да
подсигури зелени коридори за хранителни
доставки и земеделски работници, да
направи по-гъвкави правилата за достъп до
агрофондовете и други навременни и
адекватни действия.
По този начин беше подсигурен общият
европейски пазар и непрекъснатата верига
на доставки между страните членки. В
същото време всяка страна приложи свои
собствени мерки за осигуряване на
продоволствената сигурност, като България
вероятно оглавява класацията за найекзотичните предложени процедури.
Бърз
поглед
върху
българското
земеделие показва, че то допринася за 3,9%
от брутната добавена стойност в страната.
Зърненият сектор е добре развит и
конкурентоспособен на външните пазари.
Производството на плодове и зеленчуци е
силно намаляло, в сравнение с 30 години
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
|Брой 4/2020
назад.
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силно намаляло, в сравнение с 30 години
Светлана Боянова, според която мерките на
назад.
администрацията са истерични, предвид, че
Същото се отнася и за отглеждането на
никой от тежките проблеми на земеделието
животни, което рефлектира в продукцията
в страната няма общо с пандемията от SARSна мляко и месо. 40% от свинското
CoV-2. Действията, предприети от българскя
предлагано на българския пазар е внос,
земеделски министър Десислава Танева за
заради епидемията от Африканска чума по
осигуряване на място на родната селскосвенете (АЧС). Веригата за доставки е слаба,
стопанска продукция в магазините на
а отношенията между доставчиците в нея големите
хранителни
неизяснени.
вериги облагодетестват само някои от
Данъкът върху добавената стойност за
производителите, пише "Ню Юръп".
хранителните продукти е един от найвисоките в ЕС - 20%. Съществува сив сектор,
почти
липсва
предприемачество,
а
иновациите
и
дигитализацията
са
ограничени, посочват от "Ню Юръп".
Българското земеделско производство е
повече от достатъчно, за да задоволи
вътрешното търсене на пшеница, царевица и
слънчоглед. Положителен е балансът на
бобовите култури и яйцата. За повечето
По думите на Боянова, прикрито зад
останали основни аграрни блага страната е
идеята, че подпомага малки и средни
зависима
от
вноса.
Вътрешното
производители,
Министерството
на
производство на месо - свинско и птиче,
земеделието започва война с дребни
което съставлява 64% от консумацията на
търговци и производители, които досега са
месо на домакинствата, е особено слабо.
успявали да стигнат до лавиците на
От десетилетия секторът се бори с
хипермаркетите и
без
правителствени
липсата на работна ръка и на организации
протекции. В същото време Танева
на производителите, което води до
не обяснява
колко
фермери и
какво
фрагментирана продукция, особено в
количество продукция са застрашени да
сектора на плодовете и зеленчуците. В
останат нереализирани и съответно е
комбинация
с
амортизацията
на
необходимо да бъдат защитени. Според
напоителните системи и тежкото данъчно
Боянова тези действия ще натовярт най-вече
бреме, бизнес планирането в земеделитео
българския потребител.
става много трудно. Невъзможността да се
гарантират големи количества продукция с
нужното качество се отразява на цените,
които стопаните получават, заключава
медията.
Изданието
цитира
председателя на
Института за агростратегии и иновации
Светлана Боянова, според която мерките на
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 4/2020
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Стимулират извънредно зеленчукопроизводството
на база доходи от продажби – Възможно ли е ???
Нова мярка за стимулиране само на
зеленчукопроизводството у нас ще бъде
включена като част от хоризонталната мярка
за подпомагане на селското стопанство
COVID-19, която е родна инициатива,
съобщи по време на брифинг в МС
министърът на земеделието, храните и
горите Десислава Танева.

Мярката
е
по
предложение
на
земеделския
производител
Красимир
Кумчев и тя е насочена към допълнително
стимулиране на доходите само на
зеленчукопроизводителите. „ За разлика от
сега действащите мерки за обвързаното
подпомагане, при които се изисква някакъв
минимален добив от декар без да се държи
сметка за това на каква цена е реализиран,
предложената мярка е да се стимулират и да
се дадат допълнителни субсидии на дохода
на
земеделските
производители.”,
представи идеята си Кумчев. „Базата да бъде
върху дохода, а не върху декарите, което
означава че земеделският производител
трябва да произведе и да продаде
зеленчуците и на база на този доход, който е
получил от продажбата, той ще получи
допълнителна субсидия.” Производителят
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх

призна, че в практиката много често
продукцията се продава на по-висока цена,
отколкото е посочено във фактурата и по
този начин се ощетява бюджета. „При тази
формулировка на мярката това е изключено,
защото производителят няма сметка да
прави такива гимнастики или да не се
издават фактура. Така дори и малките
земеделски производители, когато продават
стоката си, ще имат личен интерес за
издават фактура.”, категоричен бе Кумчев.
„Самата реализация е функция и
отговорност
на
самите
земеделски
производители.
Всеки
земеделски
производител трябва много добре да си
направи сметка точно какъв зеленчук да
отглежда, в какви обеми и дали ще успее да
го реализира”, каза още производителят.
„Въпросната допълнителна подкрепа я
очакваме да бъде финализирана като
възможност за нас с решение на
Европейската
комисия
по
нашето
предложение за създаване и възможност за
програмиране на хоризонтална мярка
Ковид-19 в обхвата на Програмата за
развитие на селските райони”, коментира
министър
Десислава
Танева.
Предложението
на
земеделският
производител бе прието като мотивиращо и
справедливо.
„Тази
извънредна
допълнителна
подкрепа
да
бъде
разпределена по критерий реализирана
продукция, по дохода, който земеделските
производители ще докажат за реализирана
продукция.”, уточни тя.
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Производството на плодове и зеленчуци в България
реколта 2019 г.
Зеленчуци
Със 109% се е увеличило оранжерийното
производството на пипер в страната през
2019
г.,
показва
статистиката
на Министерство на земеделието, храните и
горите. Обемът е удвоен от 3 203 до 6 719
тона за период от една година. Между 21 и
40% е намаляло производството закрито на
салати и марули, корнишони, краставици и
домати.
Увеличил се е процентът на открити
реколтирани площи при краставиците с
почти 200%, също повече домати и пипер се
отглеждат на открито. За сметка на това с
между 10 и 35% по- малко са откритите
реколтирани площи с зеле, картофи,
корнишони и патладжани.
С близо 25% по- малко са произведените
картофи и лук през 2019 г. спрямо същия
период от 2018 г. Между 0,7 и 5,5% е
отчетеното намаление в производството на
ягоди, домати, краставици, зеле, дини и
пъпеши и патладжани. Единствено при
пипера (включително лют) е отчетено
увеличение с 23,1% спрямо 2018г. или това
са 12 тона повече за период от година до
година. Това става ясно от годишния доклад
на Министерство на земеделието, храните и
горите за производството на зеленчуци в
България – реколта 2019 г.

над 17%. При тях от 28,8 хил. тона общото
производство е достигнало над 33,8 хил.
тона. Ръст има и в реколтираните площи при
кайсиите – с над 14%. През 2018 г. градините
с културите са били 2,5 хил. ха, а година след
това – 2,9 хил. ха. При прасковите обаче има
намаление в реколтираните площи, което
означава, че реколтата от плодовете е била
по-качествена.
Според статистиката през 2019 г. са
произведени 234 589 тона плодове, което е с
2.7% повече в сравнение с 2018 г. Водещо
място в производството на плодове заемат
Югоизточният район – 26.3%, и Южният
централен район – с 21.4%. В Югоизточния
район е съсредоточено производството на
праскови (45%) и на череши (39%).
През 2019 година са реколтирани 85% от
плододаващите площи, заети с овощни,
черупкови и ягодоплодни насаждения.
Поради климатични и други причини около
15% от плододаващите площи с овощни
видове не са реколтирани. Плододаващите
площи през 2019 г. са с 12.2% повече спрямо
2018 г. Най-голям дял заемат черешите –
22.8%, следват сливите и джанките – 18.8%.
Реализирани са 98.5% от произведените 234
589 тона плодове. За търговската мрежа са
насочени 47.7%, за преработвателната
промишленост – 33.7% от плодовете, а 1.6%
са за собствена консумация.
Източник: сп. Агрозона

Плодове
През 2019 г са произведени с близо 49%
повече кайсии и зарзали спрямо 2018 г. Така
от 13,5 хил. тона през 2018 г. през 2019 г. са
получени над 20,2 хил. тона продукция. При
прасковите и нектарините също има ръст – с
над 17%. При тях от 28,8 хил. тона общото
производство
е достигнало над
33,8 хил.
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
на плодове
и зеленчуци |Брой 4/2020
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Дори в трудните моменти има място за
позитивизъм
Въпреки че ситуацията с COVID-19 никак не
е за подценяване, вярваме, че всяко
предизвикателство
може
да
бъде
преодоляно по-лесно с доза позитивизъм.
Затова събрахме някои от събитията от
последните месеци, които показаха, че в
трудните моменти хората се обединяват, за
да направят добро.
Донатела Версаче дари 200 000 евро за
борбата с коронавируса
Следвайки примера на Киара Ферани, както и
на много хора от целия свят, създателката на
модната къща Versache дари 200 хиляди евро
за болница в Милано.
Италианци се обединиха с песни
За да поддържат духа си и да донесат
усмивки на съседите си, хората от цяла
Италия излязоха на терасите си и запяха
заедно. Някои дори изнесоха навън
инструменти.

в ежедневието на децата си. Точно по тази
причина от Disney решиха да направят
продължението на “Замръзналото кралство”
достъпно с два месеца по-рано, с
надеждата, че това ще помогне на
родителите.
Въглеродите емисии намаляха
Заради отказаните полети, малкото
пътувания с леки коли и затворените
фабрики, природата има шанс да си
отдъхне. Само в Китай, където обикновено е
най-замърсена средата, през изминалия
месец въглеродните емисии са спаднали с
25% и се очаква да видим същия ефект из
целия свят.

LVMH
създават
дезинфектанти

Disney+ пусна Frozen 2 месеца по-рано, за да
зарадва децата

безплатни

Компанията ще използва фабриките за
луксозни парфюми на марките Christian Dior
и Givenchy, за да създават антибактериални
гелове, които ще раздават безплатно във
Франция.

И това са само част от всички малки,
Всеки, който някога се е опитвал да
но хубави неща, които последваха от
заинтригува едно дете за повече от няколко
началото на коронавируса.
минути, ще знае колко трудно е за
родителите сега да осигуряват разнообразие
Източник: www.missbloom.bg
в ежедневието на децата си. Точно по тази
причина от Disney решиха да направят
продължението
на “Замръзналото
кралство”
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