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Законът за храните
беше приет

Прочети повече

De minimis за
преработка на череши

Прочети повече

Намаляване на ДДС на
храните?

Прочети повече
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Рубион бере по 360
кг ягоди на ден

Прочети повече
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Новини от СППЗ

С 2 години закъснение Законът за храните беше
приет
Новият Закон за храните ще гарантира на
българския потребител качество и сигурност.
Създават се условия за изсветляване на
сектора при производството, преработката и
дистрибуцията на храни. Законодателният
пакет,
включващ
и
Закона
за
агрохранителната
верига,
урежда
обществените отношения от фермата до
трапезата.

условията и начина на отбелязване на
даряваните храни. То ще се извършва след
регистрация на лица по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел,
определени за извършване на дейност в
обществена полза.
Санкциите за различни нарушения се
увеличават значително. Целта е да има
ефективен контрол, като се гарантира поголяма сигурност и доверие на потребителя
за храните, които консумира.
Създава се и Национален съвет като
постоянен консултативен орган, който ще
координира държавната политика в сектор
„Храни“, като в него ще са включени
представители на всички заинтересовани
страни. Досега във всички работни групи по
изработването на закона са участвали
представители на браншовите организации.
Българска агенция по безопасност на
храните е компетентния орган за контрол от
производство
на
суровините
до
предлагането на храната на потребителя.
Също така под контрол ще попаднат храни и
хранителни добавки, които досега, също
бяха
извън
регулацията.
Единствено
изворните и минерални води остават под
контрола
на
Регионалните
здравни
инспекции.

В новия Закон за храните за първи път се
регламентират изисквания при онлайн
търговия с храни, която набира все по-голяма
популярност
и
предпочитание
от
българския потребител.
При
онлайн
търговията за безопасността и качеството ще
се търси отговорност от оператора.
В разпоредбите на закона се определят
условия, при които се поставя обозначението
„Добит в България“ или „Продукт от
България“ за храни, чиято основната
суровина е добита в страната и цялата
последваща обработка е извършена от
местни оператори. Щампът може да се
придружава с географска карта или друг
символ, който съдържа информация, че
храната е произведена в България.
Регламентират
се
дейностите
по
хранителното банкиране. Въвеждат се
изисквания за дарение на храна, както
условията и начина на отбелязване на
даряваните храни. То ще се извършва след
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Предварителен* годишен анализ за преработка и
консервиране на плодове и зеленчуци - 2019 г.
 Основни икономически показатели
Предварителните месечни данни от
краткосрочната бизнес статистика на НСИ за
2019 г. показват увеличение с 2.6% на
производството в консервната промишленост
и с 5.4% увеличение на оборота от продажби
на стоки и услуги, спрямо същите месечни
данни за 2018 г.
Окончателните данни за 2018 г. показват
намаление на оборота от продажба на стоки
и услуги спрямо 2017 г. с 0.4%. Намалява и
обемът на продукцията в сектора с 1.5%.
Делът на продукцията на консервната
промишленост
в
преработващата
промишленост на страната за 2018 г. е 1.26%.
Производителността на труда през 2018 г.,
измерена чрез физическия обем на
продукцията, намалява с 1.6% спрямо 2017 г.
Броят на наетите лица в сектора през 2018 г.
намалява незначително. Средната месечна
заплата на работещите в сектора нараства с 10.3%
спрямо 2017 г. В сравнение с преработващата
промишленост, средната месечна заплата в
сектора през 2018 г. е по-ниска с 13%.
Чуждестранните преки инвестиции в сектора са
се увеличили с 10% в сравнение с 2017 г.

Броят на наетите лица в сектора през 2018
г. намалява незначително. Средната месечна
заплата на работещите в сектора нараства с
10.3% спрямо 2017 г. В сравнение с
преработващата промишленост, средната
месечна заплата в сектора през 2018 г. е пониска с 13%.
Чуждестранните преки инвестиции в
сектора са се увеличили с 10% в сравнение с
2017 г.
 Производство
През 2019 г. производството на
преработените и консервирани зеленчуци
нараства с 35%, с близо 10% е увеличението
на сосове и подправки, 3.3% на плодови и
зеленчукови сокове и около 1% увеличение
в производството на преработени и
консервирани
плодове,
показват
резултатите от месечно наблюдавани
продукти за 2019 г.
 Продължава тенденцията от
последните години на увеличение на
производството на преработени и
консервирани плодове и зеленчуци –
според окончателните годишни данни за
2018 г. увеличението на годишна база е
с 8%. При производството на плодови и
зеленчукови сокове увеличението е с
12% на годишна база, а производството
на сосове и подправки се увеличава с
6.7%.
 Продажби
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Новини от СППЗ
вътрешния пазар от общите продажби на
резултатите от месечно наблюдавани
производителите в количествено изражение
продукти за 2019 г.
е 58.8% за 2018 г.
Продължава тенденцията от последните
Продажбите на вътрешния пазар на
години на увеличение на производството на
преработени и консервирани плодове
преработени и консервирани плодове и
бележат спад с 9.2% спрямо 2017 г. Делът на
зеленчуци – според окончателните годишни
продажбите на вътрешния пазар от общите
данни за 2018 г. увеличението на годишна
продажби
на
производителите
в
база е с 8%. При производството на плодови
количествено изражение за 2018 г. е 39.6%.
и зеленчукови сокове увеличението е с 12%
Нарастване на продажбите на вътрешния
на годишна база, а производството на сосове
пазар има при плодовите и зеленчукови
и подправки се увеличава с 6.7%.
сокове– с 2.5% спрямо 2017 г. Делът на
 Продажби
продажбите на вътрешния пазар от общите
Увеличават се продажбите на вътрешния
продажби
на
производителите
в
пазар
резултатите
за
месечно
количествено изражение е 83.7% за 2018 г.
наблюдаваните продукти през 2019 г.,
Реализираните на вътрешния пазар
показват увеличение на продажбите на
сосове и подправки също са повече - с 3.5%
вътрешния
пазар
от
предприятията,
спрямо 2017 г. Делът на продажбите на
включени в месечното наблюдение, на
вътрешния пазар от общите продажби на
преработени и консервирани зеленчуци със
производителите в количествено изражение
17.8%, близо 10% увеличение в продажбите
е 97% за 2018 г.
на сосове и подправки, 7% на плодови и
 Външна търговия
зеленчукови сокове и 3.1% на преработени и
Стокообменът с консервирани плодове и
консервирани плодове.
зеленчуци през 2019 г. нараства с 11.7% на
Количествата
преработени
и
годишна база. Външнотърговското салдо за
консервирани зеленчуци, продадени от
периода 2014-2019 г. е положително.
българските производители през 2018 г., на
Делът във вноса на страната за 2019 г. е
годишна база, намаляват с 1.2%, показват
0.7%, като се запазва приблизително
окончателните годишни данни. Делът на
постоянен за периода 2014-2019 г.
преработените и консервирани плодове в
През 2019 г. има увеличение на износа –
стойностната структура на продажбите е найизнесените количества преработени и
голям – 60.3%. На годишна база продажбите
консервирани плодове и зеленчуци са два
им намаляват с около 1%, докато продажбите
пъти повече спрямо 2018 г., а стойностният
на консервирани зеленчуци нарастват с 8.3%.
им обем – с 13% повече.
Продажбите на плодови и зеленчукови
Делът на изнесените консервирани
сокове също нарастват на годишна база с 2%.
плодове и зеленчуци в общия износ на
Макар и незначително, с 0.4%, се увеличават
страната през 2019 г. е 0.89%.
и продажбите на сосове и подправки.
За поръчка на пълната версия на
На вътрешния пазар има намаление на
секторния анализ се свържете със Съюз на
продадените от производителите количества
преработвателите на плодове и зеленчуци
преработени и консервирани зеленчуци с
на следния имейл: info@org-bg.net или
8.4% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на
посетете сайта ни – www.org-bg.net
вътрешния пазар от общите продажби на
производителите
в количествено
изражение
Бюлетин
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De minimis за преработвателните предприятия
Управителният съвет на ДФ „Земеделие”
разпредели 1 млн. лв. по схемата de minimis
като стимул за реализацията на реколтата от
български череши през предстоящата
изкупна кампания.
Финансова
подкрепа
ще
получат
преработвателните
предприятия,
като
субсидията покрива част от разходите,
свързани с изкупуването, транспорта и
преработката на реколтата тази година.
Помощта е част от мерките, които се
въвеждат от държавата като облекчения за
земеделските стопани, заради пандемията от
коронавируса.
На финансиране имат право всички
предприятия, които завишат обема на
изкупените добиви от стопаните спрямо
предходната година. Подкрепата е до 50 лв.
на тон за предприятията, които са завишили
изкупните количества с 30% спрямо обемите
си от 2019 г., които следва да са били над 20
тона.

предходната година. Подкрепата е до 50 лв.
на тон за предприятията, които са завишили
изкупните количества с 30% спрямо обемите
си от 2019 г., които следва да са били над 20
тона.
Добивите следва да са произведени от
земеделските стопани, участвали по схемата
за обвързано подпомагане за Кампания
2019.
Другите
изисквания
към
преработвателите е да са регистрирани по
чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в
публичния регистър на БАБХ.
С пълните указания за прилагане на
държавна помощ de minimis, предвидена за
предприятията, преработващи череши и/или
вишни от реколта 2020 г. , може да се
запознаете тук.
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Намаляване на ДДС за хранителния бранш
финансовия
министър
за
обратно
В края на миналия месец представителите
начисляване на ДДС за плодовете и
на
асоциации на
производители и
зеленчуците. Следва да се има предвид
преработватели на храни, включително и
обаче, че съгласно Европейските директиви,
Съюз на преработвателите на плодове и
обратното начисляване е неприложимо в
зеленчуци, настояхме отново за по-нисък
случая, т. к. плодовете и зеленчуците могат
ДДС. В писмо до премиера, министъра на
да се продават в непреработен вид на краен
земеделието, храните и горите, както и до
потребител, както и че такава практика няма
министрите
на
финансите
и
на
в нито една страна членка.
здравеопазването настояхме за лична среща
с премиера, на която да обясним своите
притеснения.
От 2000 г. ежегодно поставяме въпроса за
високия процент на ДДС на плодовете и
зеленчуците. Нееднократно сме заявявали,
че ставката от 20% на ДДС за храните прави
неконкурентна продукцията на българските
Правилно е да се обсъжда и
производители на храни, в това число на
съответно аргументира намалението на ДДС
плодовете и зеленчуците в сравнение с
за храните например на 3% или 5 % , в
внасяната от ЕС и трети страни, влизаща в
частност за сектор плодове и зеленчуци,
България
регламентирано
и
който е особено уязвим.
нерегламентирано без ДДС – често без
Ние,
представителите
на
документ и без проверка от БАБХ за
неправителствени организации от сектор
безопасност,
което
е
довело
до
производство на храни, настояваме за среща
унищожаване на сектора и производителите
с премиера, на която да изложим своите
на плодове и зеленчуци през последните 20
мотиви и доказателства за ползите от
год.
намаляване на ДДС, както в икономически
Като последица от високия процент на
аспект, така и в здравословен. Намаляването
ДДС, неадекватната Обща селскостопанска
на ставката няма да доведе до намаляване
политика – ОСП, прилагана в България след
на приходите в бюджета, а само ще отстрани
2007 г., стотици хиляди хора от селските
негативните практики за неплащане на ДДС
райони напуснаха страната и станаха сезонни
и така и нелоялната конкуренция оказвана
работници – наемници в старите държави
върху легалните производители и сме готови
членки на ЕС, създавайки национален доход
да го докажем.
и брутна добавена стойност за чужди
С писмото, адресирано до премиера на
държави, защото там могат да им плащат поРБългария и което бе подписано и
високи заплати.
подкрепено от над 20
асоциации на
През 2019 се появи лъч на надежда, когато
производители и преработватели на храни,
министър Танева каза, че води разговори с
може да се запознаете тук.
бдфдфхдхфгхфгхфгхгхфхгхфгфхфгхфгхфгхфгхф
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Новини за сектора

Земеделие в унисон с природата - ЕК прие две
ключови стратегии за агросектора
Две важни стратегии, пряко свързани с
развитието
на
агросектора,
прие
Европейската комисия. И двете са в
съответствие с Европейския зелен пакт (т.нар.
Зелена сделка) - Стратегия за биологичното
разнообразие и Стратегия “От фермата до
трапезата” и ще имат ключово значение в
развитието на селското стопанство през
следващите 10 години.

се отговори по-добре на нуждата на
потребителите от информация относно
здравословните и устойчиви храни”.
Стратегия за биоразнообразието е под
мотото “Да върнем природата в живота
си”. Тя цели да се въздейства на основните
фактори, които водят до намаляване на
биологичното
разнообразие,
като
“неустойчивото използване на сухоземните
площи и моретата, свръхексплоатация на
природните
ресурси,
замърсяване
и
инвазивни
чужди
видове”.
Конкретни цели:

възстановяване
на
увредените
екосистеми и реки,

подобряване на състоянието на
защитените местообитания и видове в ЕС,

връщане
на
опрашителите
в
земеделските земи,

намаляване
на
замърсяването,
озеленяване на градовете,

засилване
на
биологичното
земеделие и други земеделски практики,
допринасящи
за
биологичното
разнообразие,
и
подобряване
на
състоянието на европейските гори.
Стратегията представя конкретни стъпки
за поемане към възстановяването на
биологичното разнообразие в Европа до
2030 г., което включва и трансформиране на
най-малко 30 % от европейските сухоземни
площи и морета в ефективно управлявани
защитени зони и връщане на най-малко 10 %
от земеделските земи към многообразни
особености на ландшафта.

„От фермата до трапезата“ си поставя
няколко конкретни цели, които ще се
постигат чрез “устойчиви практики, които ще
бъдат
подпомогнати
от
общата
селскостопанска политика (ОСП), общата
политика в областта на рибарството с нови
потоци от финансиране и eко-схеми”.
Конкретните цели на стратегията са:

намаляване с 50 % на използването на
пестициди и риска от тях,

намаляване с най-малко 20% на
използването на торове,

намаляването с 50% на продажбите
на антимикробни средства, използвани за
отглеждани в стопанства животни и
аквакултури,
 заделяне на 25% от земеделската земя
за биологично земеделие.
В съобщението на Европейската комисия
се посочва, че Стратегията предлага мерки за
Източник: www.agroclub.bg
подобряване на етикетирането, с което “да
се отговори по-добре на нуждата на
Бюлетинпотребителите
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60% по-малко са засадените площи с пипер на
открито през 2020 г. до момента
С близо 60% по- малко са засадените
площи с пипер на открито. Това показват
оперативните данни от Министерството на
земеделието, храните и горите за основните
земеделски култури. Подобна е ситуацията и
при доматите, при които към момента
засадените площи са с 42,1% по- малко
спрямо същия период от изминалата година.
От оперативните данни става ясно и че
към средата на май 2020 г. площи с дини,
картофи и пъпеши са с между 1,6% и 8,7% над
нивата отпреди една година. В начален етап
е прибирането на реколтата от ранни
картофи и ягоди от открити площи, като
добитата продукция възлиза респективно на
394 тона и 693 тона.
Засадени са 210 ха със зеле и 173 ха с
краставици на открито. Що се отнася до
оранжерийното производство, до момента са
произведени 1 443 тона оранжерийни домати и 6
892 тона оранжерийни краставици.

оранжерийното производство, до момента
са произведени 1 443 тона оранжерийни
домати и 6 892 тона оранжерийни
краставици.
Източник: www.agrozona.bg

Разрешават провеждането
на семинари и изложения
От 30.05. със заповед на министъра на
здравеопазването
се
позволява
провеждането на конгресно-конферентни
мероприятия, семинари, изложения, в т.ч
мероприятия на изложбената индустрия, при
заетост на местата до 30 % от общия им
капацитет и при спазване на въведените
противоепидемични мерки.
Заповедта стана факт след срещата на
премиера Борисов с представители на
Българското конгресно бюро по-рано днес.
Източник: www.coronavirus.bg
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Новини за сектора

Еднодневните трудови договори ще се сключват за
повече от един ден до 31 октомври 2020 г.
Еднодневните трудови договори ще се
към дейностите на територията на
сключват за повече от един ден до 31
общината, в които в конкретен момент има
октомври 2020 г. Това е заложено чрез
най-голяма нужда от работна ръка.
новите мерки за наемане на сезонни
Образците на трудовите договори могат
работници, които бяха създадени в
да бъдат получени в съответната дирекция
подкрепа на земеделските производители и
„Инспекция по труда“ от регистрирания
които влязоха в сила след обнародването
земеделски
стопанин
или
в Държавен вестник на новия Закон за
тютюнопроизводител
лично
или
по
здравето.
електронен път.
Според новите правила стопаните ще
За договорите за повече от един ден не е
могат да наемат безработни лица, които
необходимо предварително заплащане на
получават обезщетение за безработица и
осигурителни вноски, като те могат да се
такива, които получават социални помощи
сключват за 4, 6 и 8 часа.
без тези лица да губят правото правото си на
Земеделците могат да продължат да
социално подпомагане.
използват и създадените през 2015 г. с чл.
Трудовите договори за краткотрайна
114а от Кодекса на труда т.нар. еднодневни
сезонна селскостопанска работа се сключват
договори, които се сключват за един ден (8
за срок до 14 дни месечно, но не повече от
часа) или за 4 часа и които се предоставят
120 дни годишно.
след предварително платени осигурителни
Процедурата
по
сключването
на
вноски.
трудовите договори за извършване на
От началото на годината до момента са
краткотрайна
сезонна
селскостопанска
регистрирани над 73 000 еднодневни
работа е облекчена и не се изисква
договори от 564 земеделски стопани,
регистрация в Националната агенция за
отглеждащи предимно лозя, ябълки и
приходите, връчване на длъжностна
лавандула. Още 66 земеделски стопани са
характеристика и оформяне на съответните
заявили 2500 бр. договори за повече от един
документи в трудовото досие.
ден за 29 500 човекодни за отработване,
Общинските
администрации
ще
основно за прибиране на розовия цвят.
координират и насочват съответния брой
Източник: www.agroclub.bg и
лица, които получават социални помощи
www.agrozona.bg
към дейностите на територията на
общината, в които в конкретен момент има
най-голяма нужда от работна ръка.
Образците на трудовите договори могат
да бъдат получени в съответната дирекция
„Инспекция по труда“ от регистрирания
земеделски
стопанин
или
тютюнопроизводител
лично
или
по
Бюлетин
на
Съюз
на
преработвателите
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и
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Нови анализи за откриване на SARS-CoV-2
Уважаеми Партньори,
В отговор на пазарното търсене, групата лаборатории на AGROLAB RDS част от Tentamus
group предприеха важни изследователски усилия по време на пандемията, за да покрият
изискванията при скрининг за наличието на коронавирус в хранителни продукти и повърхности.
След сътрудничество с групата лаборатории на Tentamus group, към която принадлежи и
AGROLAB RDS, компанията има удоволствието да съобщи, че е разработила водещи методи за
откриване на SARS-CoV-2.
Тези методи откриват възможното присъствие на вируса, дори и в малки количества на
всяка работна повърхност, повърхности за обработка на храни, помещения с обща употреба,
заведения за обществено хранене, както и плодове и зеленчуци (само на плодове и зеленчуци с
твърда обвивка)
Целта на тези методи е да обхванат следните отрасли:
а) супермаркети
б) износ на плодове и зеленчуци
в) хранително-вкусовата и преработвателна промишленост
г) туризъм (хотели и ресторанти)
д) кетъринг
Скрининг ви дава възможност да действате преди следствията и може да намери следните
приложения:
а) при процедурите за превенция на заразяване
б) при възможно проследяване на евентуална инфекция
в) при хигиенно-санитарните процедури
г) при планове за здраве и безопасност на персонала
Изследваните матрици скоро ще бъдат разширени и ще бъдете уведомени за това. Предвиждат
се разработки на методики за вода, отпадъчни води, въздух и др.
За допълнителна информация специализираният колектив на AGROLAB RDS в Гърция, Кипър,
България и Турция, които са на ваше разположение по всяко време!
Използвайте вашият код за поръчка : SPPZ-COVID19
Агролаб България ЕООД
Бул. "Евлоги и Христо Георгиеви"№ 102,
1505 София, БЪЛГАРИЯ
Тел / факс: + 359 (2) 819-49-71/ 0889-200-141
e-mail: rosenradev@agrolab-rds.bg
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Любопитно

Робот бере по 360 килограма ягоди на ден,
разпознава узрелите
Робот бере по 360 килограма ягоди на
ден математически изчисления разпознава
узрелите плодове. Разработката е наречена
“Рубион” и е на специализираната в
роботиката белгийска компания “Octinion”.

Роботът за бране на ягоди използва
комбинация от интелигентна технология с
фотоника и иновативен механизъм, за да
прибира 360 кг ягоди всеки ден. За
сравнение, един продуктивен берач на ден
бере около 50 кг ягоди. “Рубион” използва
фотонни сензори, за да засече светлинните
вълни, излъчвани от добре узрелите червени
ягоди. Това става чрез предварително
програмиран набор от характеристики,
вградени в “окото” на робота с помощта на
RGB камера.
“Рубион” е оборудван с много мека на
допир хватка, която не наранява ягодите при
бране. Тя ги захваща и още при брането ги
сортира по размер и тегло, след което ги
опакова. “Рубион” открива сочните червени
ягоди
математически,
търсейки
инфрачервените спектроскопични сигнали за
топлина, излъчени от перфектно узрелите
плодове”, казва технологичният директор на
“Octinion” д-р Ян Антонис.
“Въпреки че технологията, необходима за
прибиране на други плодове, е сравнително
ясна

ясна, автоматизираното бране на меки
плодове като ягодите е много по-труден
проблем”, обясни изпълнителният директор
на “Octinion” д-р Том Коен. “Те са много
нежни и бързо се развалят, затова нашият
робот предлага нов начин за справяне с този
проблем. Той бере само най-хубавите
свежи, червени плодове и по никакъв начин
не ги наранява”.

Разработката на робота е подкрепена от
ACTPHAST 4.0 – инкубатор за малки и средни
предприятия,
който
помага
на
съществуващите и новоизградени компании
с иновации във фотониката. Роботът за
бране на ягоди е не само отговор на
недостига на работна ръка в сектора, но и
позволява на производителите да повишат
качеството на продукцията си, което е от
полза за потребителя.

Източник: www.agronovinite.com
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