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Новини от СППЗ

Новини от СППЗ
на пестицидите остава в задълженията на
Уважаеми колеги, по време на трудната за
преработвателните предприятия.
всички ни ситуация, предизвикана от COVID19, СППЗ отново доказа, че има силите и
2. Подкрепа в съответствие с R1305/2013
експертен капацитет да се справи с
по отношение COVID-19
възникналите
проблемни
ситуации.
Ръководството на Министерство на
Положените усилия и разбирането от страна
земеделието и храните уважиха нашето
на администрацията на МЗХГ дадоха резултат
предложение и го приеха като решение да
в защита на нормалното функциониране на
се подпомогне всяко предприятие, което не
бранша в така създалата с ситуация.
може да се възползва от помощта за
1. Промяна на Заповед РД11-1105 от
доказани намалени приходи с минимум 20%
26.05.2020
г.
за
извършване
на
за периода април – юни във връзка с
документална проверка, проверка за
обявената пандемична обстановка. Като
краен резултат са приети 2 вида
идентичност и физическа проверка на всяка
компенсации:
пратка, съдържаща или състояща се от
• компенсации при доказани 20% спад
домати, краставици, корнишони, пипер,
в приходите,
череши, ягоди, малини, кайсии, прасковини,
• помощ от 270 лв на заето лице за
дини
и
пъпеши
с
произход
ЕС,
периода април-юни за предприятията, които
предназначени за реализация и/или
нямат спад в приходите.
преработка на територията на Република
България
В първоначалния си вид Заповедта
включваше текст, съгласно който се
изискваше да се правят изследвания на всяка
входяща пратка от плодове и зеленчуци,
което за преработвателните предприятия е
сериозен проблем. Проведохме редица
Изпълнителният директор на Държавен
разговори с ръководството на БАБХ и в
фонд „Земеделие“ Васил Грудев, каза, че
резултат бе променена Заповедта, като бе
има готовност да бъдат извършени
вписано че се приемат придружаващи
изключително бързи разплащания към
протоколи от изпитване за съдържание на
бизнеса по мерките COVID в рамките на
остатъчни пестициди с резултати, издадени
м.септември до началото на м. октомври.
от акредитирани лаборатории, определени
„Става въпрос за финансов пакет с размер
за официален контрол на държавата
около и малко над 100 млн. лв., от които поизносител. Продължихме разговорите и
голямата част ще бъде насочена директно
финалното решение на Агенцията е, че на
към земеделските производители. Приемът
такъв контрол подлежи всяка пратка от
ще бъде чрез системата ИСАК на база на
плодове и зеленчуци, предназначена
заявените площи без административна
единствено
за
прясна
консумация.
тежест за бенефициентите”, посочи Грудев.
Отговорността за следене на стойностите на
пестициди остава в задълженията на
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преработвателните
предприятия.
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Новини от СППЗ

Алиментария 2020 ще се проведе през май, 2021
Международното
специализирано
изложение за храни, напитки и гастрономия
Алиментария, което трябваше да се проведе
в Барселона, Испания бе планувано да в
периода 20-23 април т.г. На 5 март т.г.
администрацията на изложбения център ни
информира,
че
поради
усложнената
обстановка с COVID-19, провеждането на
изложението се отлага и пренасочва за 14-17
септември.
На 01. юли получихме официално писмо от
ръководството на панара, че и тази дата е
отменена.
Според
изпратената
ни
информация изложението ще се проведе
следващата година м. май.
От Съюза вече сме заплатили сумите за
наем площ, изготвяне на проект за визия на
щанда, изграждане и оборудване на щанда и
за транспорт на мострите.

следващата година в периода 17-21. май,
предлагайки по-добри гаранции, като по
този начин гарантира максимална търговска
привлекателност на събитието.
Това решение подкрепя по-голямата част
от продуктивната и асоциативна мрежа на
индустрията, като се ангажира да проведе
събитието в по-благоприятна среда и без
толкова
много
ограничения
на
международната мобилност.
Фирмите от СППЗ, които бяха заявили
участие на общия щанд, си запазват правото
на участие при договорените условия.

Фирмите, които бяха заявили участие
си запазват правото на участие при
договорените условия.
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Новини от СППЗ

Проектът „Активно стареене” навлезе в своя втори
етап
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.

може да се запознаете на следните линкове:
1. „Изследване
на
международни
практики и опит в междугенерационния
подход и насърчаването на по-дълъг трудов
живот и способност за работа“;
2. „Изследване и стратегическа оценка
на регионалната демография на работната
сила в България по сектори (модел за
регионална пирамида на възрастта);
3. „Изследване
на
поколенческите
характеристики на работната сила в
България“;
4. „Проучване
за
специфични
потребности за нови политики и подходи за
адаптиране работната среда за осигуряване
на по-дълъг трудов живот и способност за
работа на хора с хронични заболявания“

Основните цели на проекта са:
Към момента с участието на СППЗ и
преодоляване на недостига на
представители на КНСБ се разработиха:
работна сила и увеличаване на дела на
 Секторен
меморандум
за
заетите лица чрез насърчаване на по-дълъг
сътрудничество - изразява волята и
трудов живот и способност за работа;
намеренията на социалните партньори в
приспособяване на политиките по
сектора за сътрудничество в целевата област
управление на хора в предприятията и на
на проекта;
индустриалните
отношения
към
променящите се демографски тенденции и
 Браншова партньорска програма за
застаряване на работната сила и създаване
сектор “Консервна промишленост“ - писмен
на предпоставки за развитието на т.нар.
документ
за
бъдещите
насоки
и
„сребърна икономика“;
взаимодействие, който обхваща конкретни
развитие на социално партньорство за
цели, области и мерки (действия) на
осигуряване и поддържане на работна среда,
социалните партньори за развитие и
съобразена със специфичните възрастови
въвеждане на механизми и практики в
потребности на различните генерации, и
управлението на човешките ресурси, за
нуждата от трансфер на знания и опит между
насърчаване на по-дълъг трудов живот,
поколенията на работното място.
способност за работа и въвеждане на
Проектът вече навлезе в своята втора
междугенерационния подход.
фаза, а с резултатите от първата дейност
може да се запознаете на следните линкове:
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1. на Съюз
„Изследване
на
международни
практики и опит в междугенерационния
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Новини за сектора

Визия за ОСП след 2020 г.
Координационното
звено
към
Министерство на земеделието, храните и
горите представи пред бранша Проект на
идентифицирани потребности за Новата
Обща селскостопанска политка (ОСП) 20212027 г.
Проектът е следващата стъпка, която
България предприема за изготвянето на
Стратегическия план за ОСП 2021- 2027 г. До
момента са представени и трите SWOT
анализа. Инситутът по аграрна икономика
изготви Анализ на състояните на селското
стопанство
и
хранително-вкусовата
промишленост. Вторият SWOT анализ за
околна среда и климат бе възложен на
Аграрен университет – Пловдив. Последният,
социално икономичесият SWOT анализ за
развитието на селските райони, необходим
за изготвянето на Стратегическия план, бе
подготвен от Университета за национално и
световно стопанство.
Заместник-министър Вергиния Кръстева
съобщи, че работната група към МЗХГ
започва разработването на плана. Тя призова
представителите на бранша да бъдат активни
и да предоставят предложения по качения за
обществени консултации документ. По
думите й, това ще е основата за разработване
на мерките и е важно за всички, тъй като от
новата ОСП зависи подпомагането на сектора
за следващите 7 години.
Планираната дата за драфт остава
непроменена, а именно края на годината,
когато по график, трябва да се представи
проекта пред ЕК. Съобщиха, че страната е на
финала на разработването на „Зелен
наръчник”. Предвижда се с него да се
публикува и предварителната условност
„Кръстосано съответствие”. Наръчникът ще
вкл

включва всичко, което се вижда като
възможни интервенции, както и всички
предложения, които са получени до
момента от бранша.

Идентифицираните
потребности
на
национално ниво са структурирани на база
специфичните цели на Реформирана Обща
селскостопанска политика, която ще се
базира на резултати. Представените пред
бранша идентифицирани потребности ще
бъдат
основата
за
изготвяне
на
интервенциите в Стратегическия план.
Първата от тях е сближаване на доходите
на земеделските стопани със средното
равнище на доходи в другите сектори в
икономиката.
Това
ще
доведе
до
увеличаване
на
ефективността
от
подкрепата на земеделските стопанства.
Следващата цел е повишаване на
конкурентоспособността на стопанствата в
чувствителните сектори.
Подобряване на пазарния доступ на
малките земеделски стопанства и нивото на
организираност
на
земеделските
производители,
бяха
изведени
като
приоритетни в Проекта на идентифицирани
потребности за новата ОСП. Ще бъде
обърнато внимание и на смекчаване на
последиците от изменението на климата,
защита на биологичното разнообразие и
подо
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Новини за сектора
подобряване на екосистемните услуги.
Приоритетна цел е и привличане на млади
фермери и улесняване развитието на бизнеса
в селските райони. Ще се насърчава заетостта
и ще се работи за развитие на устойчиво
горско стопанство. Сред останалите цели на
Проекта е и насърчаване на производството и
потреблението на биологични продукти, чрез
повишаване доверието на потребителите и
включването им като задължителен елемент
от веригата на предлагане на храни. Друг
основен момент ще бъде да се повиши
професионалната
квалификация
на
преприемачите
и
заетите
лица
в
селскостопанския отрасъл, чрез трансфер на
знания
към
специфичните
секторни
особености.
Проектът за идентифицирани потребности
за

за Новата ОСП е качен на сайта на
Министерството. От бранша ще могат да
изпращат бележки и предложения по него
до 22 юли 2020 г.
Бе представена и стратегията „От фермата
до трапезата”, която е основна част от
Европейския зелен пакт. Бе представено и
специално
изработеното
мобилно
приложение на МЗХГ , което ще даде
възможност за улеснен и удобен начин на
потребителите,
респективно
заинтересованите лица, до актуалните
новини и събития, свързани с изготването на
Стратегически план на ОСП. Чрез мобилното
приложение ползвателите му ще могат да
получват нотификация (съобщение) за
предстоящи събития, които ще се появяват
директно на екрана на телефона.
Неправилното определяне определяне
срока на трайност/ годност на храните в
много случаи може да компрометира
продукта и да нанесе непоправими загуби за
всички по веригата – доставчик на суровини,
производител,
търговец/
дистрибутор,
потребител. В изданието ще намерите
отговор на:
Какъв е срокът на трайност/годност на
нашия продукт ?
 Срок на трайност или срок на годност
трябва да определим ?
 Кои фактори са определящи за срока
на трайност/годност на нашия продукт ?
 Правилно ли сме обявили срока на
трайност/годност върху етикета ?

За поръчки: 02/987 47 43 или на
имейл info@org-bg.net
трайност или срок на годност трябва да определим ?
Бюлетин
Съюз
на преработвателите
и зеленчуци
|Брой 6/2020
 на
Кои
фактори
са определящиназаплодове
срока на
трайност/годност
на нашия продукт ?
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Новинизаотсектора
СППЗ
Новини

Актуални новини за зеленчукопроизводството
По последващи прогнози на САРА,
производство на домати от открити площи
през 2020 г. ще остане на равнищата от 95
хил.т., които са реализирани и през 2019 г. За
сравнение през 2018 г. това производство е
на нива от 85 хил.т. Ако няма влошаване на
времето през критичния за полските
зеленчуци м.юли, общото производството на
домати ще се повиши с 2% съпоставено с
предходната година до 148 хил.т.
Текущите оценки за производството на
пипер е то да се свие с около 5% в сравнение
с предходната 2019 г. слизайки до 59 хил.т.
Производството на пипер показа през
последните
10
години
регрес
в
зеления пипер цената ще е около 2,35 лв/кг
производството, като за 2018 г. прибраната
(2,29 лв/кг през 2019 г) .
реколта спадна до 52 хил.т.
През време на кризата от КОВИД-19,
Предварителните
прогнози
за
Холандия отбеляза осезаем спад в експорта
производството на краставици е за
на зеленчуци, плодове и цветя, като в пика
продължаващ ръст на годишна база. През
през м.април той достигна 11% на месечна
2019 г. са прибрани 73 хил.т, почти колкото и
база. Тези стоки заемат 4,7% от целия износ
през 2018 г., а през 2020 г. количествата
на стоки и услуги, равнявайки се на 24,5
могат да се увеличат до 74 хил.т.
млрд.евро.
Оценките
по
отношение
на
Мароко заедно с Турция са сред
средногодишните изкупните цени за 2020 г, е
основните вносителки на домати в ЕС, като и
те да гравитират на равнища около 1,21 лв/кг
двете страни имат квота за безмитен внос на
за оранжерийни домати - 15% над
определени количества, след което се
миналогодишните цени и 1,29 лв/кг за
налага адвалорно мито, за Турция най-често
оранжерийни краставици, почти без промяна
14,4%, а за Мароко 8%. Наред с това има и
към 2019 г. При полските домати, цените се
минимални цени за внос и ако цената по
очаква да достигат 0,67 лв/кг и 0,77 лв/кг за
факторирания внос е под нея се налага
полски пипер. При корнишоните и
специфично мито от 29 евро/100 кг.
краставиците на открито, средната изкупна
Испанските
браншови
организации
цена да е около 0,75 лв/кг.
предлагат при изчисляването на вносните
Средните цени на дребно през тази година
цени да останат само “кръгли” домати
се оценяват да вървят нагоре, като за
защото включването и на “чери” доматите в
доматите да стигнат 2,70 лв/кг (2,60 лв/кг
тази категория не позволява коректно да се
през 2019 г.). При краставиците увеличение
отчитат вносните цени по периоди
се прогнозира от 4% до 2,80 лв/кг, а при
Източник: Бюлетин САРА, юни 2020
зеления пипер цената ще е около 2,35 лв/кг
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Новини
Новини
за сектора
от СППЗ

Минималната работна заплата ще се договаря по
сектори
Минималната работна заплата да започне
да се договаря по сектори, а максималният и
минималният осигурителен доход ще се
променят по т. нар. швейцарско правило.
Това са част от целите, договорени между
правителство, част от основните бизнес
организации и синдикатите в сряда. Те са
залегнали в Националното тристранно
споразумение, което е с хоризонт 2022 г.
Документът очертава в едри щрихи какви ще
са приоритетите на социалните партньори в
следващите две години в икономически и
социален аспект.

Не по-малко амбициозни са останалите
мерки
в
сферата
на демография,
образование, пазар на труда и трудова
миграция. Тук първа точка е изразработване
на програма за заселване на граждани от
чужбина с български произход, промяна във
финансирането
на
университетите,
строителството на детски градини, ясли и
задължително предучилищно образование
за деца от 4-годишна възраст.
Заложено е и допълнително облекчаване
на режима за внос на специалисти от други
държави.
Амбициозната програма на социалните
партньори залага ръст на индикаторите за
БВП на човек от населението, на
производителността на труда и на разходите
за труд до 60% от средното в ЕС до 2022 г.,
което означава увеличение с около 10
процентни пункта спрямо нивата от 2018 г.
За сравнение, през 2018 г. българският
БВП
на
човек,
изравнен
спрямо
След подписването на споразумението
покупателната способност, се равнява на
стана ясно, че минимална заплата в страната
51% от средния в ЕС. Четири години по-рано
ще се договаря за всеки бранш и по
този показател е 47%. Сходна е тенденцията
професии. Идеята е това да стане още от
и при производителността на труда - 47.1%
2021 година, като така ще отпаднат
през 2018 г. при 44% през 2014 г., показват
минималните
осигурителни
прагове,
данните на Евростат.
определяни от правителството. По същия
Вероятно заложените в споразумението
начин се очаква да се договаря и реален
проценти са постижими, ако бъдат
ръст на работните заплати в частния сектор
изпълнени всички точки, описани в
чрез препоръчителен индекс по сектори,
програмата. Те са групирани в няколко
отрасли и браншове.
раздела
икономика,
енергетика,
Mаксималният осигурителен доход (сега 3
Европейски зелен пакт, демография,
хил. лв.) ще расте всяка година по т. нар.
образование и пазар на труда, социална
швейцарско правило - т.е. в зависимост от
защита.
инфлацията и очакванията за ръст на
Източник: www.capital.bg
средния осигурителен доход в страната.
В икономическата част фокусът е върху
Мярката ще влезе в сила през 2022 г. По
Бюлетин
на
Съюз
на
преработвателите
на
плодове
и
зеленчуци
|Брой 6/2020в национален приоритет"
"издигането
същата формула ще се определя и
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Новини за сектора

Българин влезе в ръководството на Европейския
орган за безопасност на храните
Директорът на Центъра за оценка на
риска по хранителната верига (ЦОРХВ) проф.
д-р Георги Георгиев е избран за член на
Европейския орган за безопасност на
храните (ЕОБХ). Така страната ни за първи
път ще има представител в Управителния
съвет на този орган.

Проф. Георгиев бе избран след гласуване
от всички държави членки сред 17
кандидата, като част от процедура за избор
на 7 членове, проведена от ЕС. Освен проф.
Георгиев, се класират и кандидатите на
Австрия, Кипър, Германия, Италия, Франция
и Латвия.
Те бяха одобрени официално на
заседание на Комитета на заместникпостоянните представители на държавите
членки към ЕС. Предстои публикуването на
решение в Официалния вестник на ЕС за
назначаването на новите членове.
Проф. д-р Георги Георгиев работи в
ЦОРХВ от 2012 г. като главен експерт и
директор на дирекция „Оценка на риска по
хранителната верига“ в ЦОРХВ до 2018.
Дейността му е съсредоточена в областта на
оценката на риска по отношение на
здравеопазването и хуманното отношение
към животните, биологичните рискове и
репродукцията на животните, зоонозните

хранителната верига“ в ЦОРХВ до 2018.
От месец ноември 2018 г. е назначен за
директор на Центъра. Европейският орган за
безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя
независими научни консултации относно
рисковете, свързани с храните. Той изготвя
становища за съществуващи и зараждащи се
хранителни рискове. Те, от своя страна,
служат за основа на европейските закони,
правила и политики и така помагат да се
предпазят потребителите от рискове по
хранителната верига.
Управителният съвет на ЕОБХ се състои от
14 членове, които се назначават от Съвета на
ЕС след консултации с Европейския
парламент на базата на съставен от
Европейската
комисия
списък
след
номинации от държавите членки. Четирима
от членовете трябва да имат професионален
опит в организации, представляващи
потребителите и други групи интереси по
хранителната верига.
Членовете на Управителния съвет се
назначават по начин, който да гарантира
най-висока степен на компетентност, широк
обхват на съответен професионален опит и в
съответствие с това възможно най-широко
географско разпределение в рамките на ЕС.
Източник: www.agronovinite.com

заболявания, биологичните опасности, свързани
с храните и антимикробната резистентност.
От месец ноември 2018 г. е назначен за
директор на Центъра. Европейският орган за
безопасност
напреработвателите
храните (ЕОБХ) предоставя
Бюлетин
на Съюз на
на плодове и зеленчуци |Брой 6/2020
независими научни консултации относно
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Вендинг автомати за плодове и зеленчуци вече и в
България
Първият вендинг-автомат за плодове и
зеленчуци заработи в Троян от началото на
месец юни. Това съобщиха от Българската
асоциация на малинопроизводителите и
ягодоплодните (БАМ-Я).

за подпомагане на късите вериги и
директните продажби. Те са особено
подходящи за сегашните епидемични
времена, в които все още е добре да се
избягва посещението и струпването на хора
в закрити пространства, както и контактите
между продавачи и клиенти.
В условията на криза производителите в
чужбина са успели да вдигнат 5 пъти
продажбите си с помощта на този метод,
твърди Петков. В страни като Германия,
Франция и Италия в момента работят над
800 000 такива помощници на фермерите.
"Очакваме все пак да се получи
разбиране и одобрение от страна на МЗХГ
и ДФЗ и такива инициативи да се
подпомагат в направление реализация на
биопродукти, а подобен тип машини да се
върнат в училищата, но вече само с био,
здравословни и веган храни и напитки",
добави Божидар Петков.
Да се подпомогне реализацията на
подобен, по-мащабен проект и в София, и
така фермерският пазар да не е само веднъж
в седмицата, но всеки ден, по 24 часа в
денонощието, предлагат още от БАМ-Я.

Идеята е на фермерите от местно
биостопанство, които заради земеделската
работа нямат време да въртят търговски
обект, в който да реализират продукцията си.
Така
автоматизираният
помощник
ги
замества, докато са на полето.
Освен машината за свежи сезонни
плодове и зеленчуци, в своеобразния
електронен минимагазин е поставен още
един вендинг-автомат - за пакетирани био и
веган храни и напитки.
"Концепцията на магазина напълно
съвпада с концепцията на късите вериги на
доставка и на директните продажби с цел
да се избегнат междинните търговци, а
продукцията по най-бързият начин сортирана, пакетирана и охладена, да се
предлага
на
клиента
24
часа
в
денонощието", коментира Божидар Петков,
председател на БАМ-Я.
Асоциацията отдавна настоява този тип
вендинг-автомати,
също
както
млекоматите да бъдат включени в схемата
за подпомагане на късите вериги и
директните продажби. Те са особено
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
плодове и зеленчуци |Брой 6/2020
подходящи
за сегашните на епидемични
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