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De minimis за преработвателните предприятия 

  Управителният съвет на ДФ „Земеделие” 

разпредели 3,2 млн. лв. за 2020 г. по схемата 

de minimis за компенсиране на част от 

разходите за транспорт от стопанството до 

преработвателното предприятие, логистика, 

сортиране на продукцията, нейното 

почистване, калибриране и съхранение на 

готова продукция от праскови и нектарини, 

сливи, малини, домати, пипер и патладжан.  

   На финансиране имат право всички 

предприятия, които завишат обема на 

изкупената продукция от регистрирани 

земеделски производители с над 15% спрямо 

2019 г. 

    Предвидените ставки за подпомагане са: 

 праскови и нектарини - единичната 

ставка от 27 лв./тон; 

 сливи - единичната ставка от 21 

лв./тон; 

 малини - единичната ставка от 139 

лв./тон; 

 домати - единичната ставка от 30 

лв./тон; 

 пипер - единичната ставка от 37 

лв./тон; 

 патладжан - единичната ставка от 20 

лв./тон; 

 

 

 

 праскови и нектарини - единичната 

ставка от 27 лв./тон; 

 сливи - единичната ставка от 21 

лв./тон; 

 малини - единичната ставка от 139 

лв./тон; 

 домати - единичната ставка от 30 

лв./тон; 

 пипер - единичната ставка от 37 

лв./тон; 

 патладжан - единичната ставка от 20 

лв./тон; 

Указанията за държавната помощ и 

съпътстващите ги регистри ще бъдат 

публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“. 

 

Новини от СППЗ 

https://aqcert.org/?utm_source=buletin_sppz&utm_medium=reklama&utm_campaign=july&utm_content=fssc_a5
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В света на хранителните изложения   

Новини от СППЗ 

За съжаление световната пандемия – 

COVID 19 продължава да бъде актуална тема 

и да ограничава ежедневието на десетки 

милиони хора по цял свят. От началото на 

годината досега бяха отменени редица 

изложения, конференции и  събития. Беше 

отменено и най-мащабното за тази година 

изложение на храни SIAL, Париж, като 

организаторите официално потвърдиха, че го 

пренасочват за 2022 г.  

На фона на откази и промени има и добри 

новини. Осигурено е провеждането на 

изложението „Inter food and drink“, София в 

периода 04-07.2020 г., където членове на 

Съюза традиционно участват. Отново ще 

имаме възможност да се запознаем и 

опитаме нови продукти на хранителната 

индустрия. 

Въпреки трудностите и многото 

неизвестни, вече тече подготовката за 

международното изложение АНУГА 2021г. От 

СППЗ сме стартирали процеса по 

кандидатстване за изложбена площ и за 

организирано участие на фирми, 

преработващи плодове и зеленчуци на 

колективен щанд на изложението. Вече 

имаме известен опит от участието ни през 

2019 г. Тогава СППЗ осигури 

възможност за представянето на 

фирми от бранша на изложението 

ANUGA2019, като договори с ИАНМСП 

да поеме финансовите разходи за 

площта и изграждане на щанда. От 

разговорите ни с Агенцията, за 

предстоящата АНУГА2021, към 

момента ИАНМСП все още няма 

информация дали ще разполагат с 

бюджет и ако имат в какъв размер ще 

е. Надяваме се този въпрос да намери 

решение възможно най-бързо, но за 

2019 г. Тогава СППЗ осигури възможност за 

представянето на фирми от бранша на 

изложението ANUGA2019, като договори с 

ИАНМСП да поеме финансовите разходи за 

площта и изграждане на щанда. От 

разговорите ни с Агенцията, за предстоящата 

АНУГА2021, към момента ИАНМСП все още 

нямат информация дали ще разполагат с 

бюджет и ако имат в какъв размер ще е. 

Надяваме се този въпрос да намери 

решение възможно най-бързо, но за да не 

лишим фирмите от възможността от изява 

на най-престижното изложение за храни и 

напитки стартирахме организaция на участие 

на колективна изложбена площ. По този 

начин гарантираме качествено и успешно 

представяне на бранша.  

Видно от информацията на електронната 

страница на Кьолнски панаир, срокът за 

подаване на ранна заявка /използване на 

преференциални цени/ за участие е 30. 

Септември 2020 г. 

Моля, при интерес за участие на 

колективния щанд, да ни уведомите 

писмено на мейл: info@org-bg.net   

 

 

mailto:info@org-bg.net
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Важна информация във връзка с либерализацията 

на пазара на електрическа енергия 

  

Новини от СППЗ 

Министерство на енергетиката най-накрая 

започна обещаната информационна 

кампания относно извеждането на 

небитовите потребители на свободния пазар 

на ток от 1 октомври 2020 г. В публикуван 

документ от ресорното министерство се 

представя важна информация във връзка с 

либерализацията на пазара на електрическа 

енергия и какво предстои за малкия бизнес. 

 

От информацията става ясно, че тези 300 

хил. абонати от малкия бизнес, които в 

момента са към големите ЕРП-та в страната, 

ще могат да сменят доставчика си, но само в 

рамките на месец септември. 

 Хронологично, в 30-дневен срок от 

влизането в сила на Закона за енергетиката, 

т.е. до 26-ти юли 2020 г. дружествата „ЧЕЗ 

Електро България” АД, „ЕВН България 

Електроснабдяване” ЕАД, „Енерго-Про 

Продажби” АД и „ЕСП Златни пясъци” ООД, в 

качеството им на крайни снабдители на 

електрическа енергия изпращат до всеки 

свой небитов краен клиент уведомление за 

прекратяване снабдяването с електрическа 

енергия от 1 октомври 2020 г. на обекти, 

присъединени към електроразпределителна 

мрежа на ниско напрежение. В същия срок те 

ще трябва да публикуват на интернет 

страниците си списък с небитовите клиенти 

на обекти, присъединени към 

електроразпределителната мрежа на ниско 

напрежение, в съответната лицензионна 

на обекти, присъединени към 

електроразпределителната мрежа на ниско 

напрежение, в съответната лицензионна 

територия. 

До 31 август обаче потребителите няма да 

имат възможност да изберат нов доставчик 

на ток, тъй като тогава е даденият на 

Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР) срок да представи образец на 

типовия договор, с който се уреждат правата 

и задълженията на страните, условията за 

доставка на електрическа енергия от 

досегашния доставчик. 

Така от 1 до 30 септември 2020 г. всеки 

небитов клиент трябва да сключи договор с 

доставчик на електрическа енергия по 

свободно договорени цени или да остане 

при досегашния доставчик, в ролята му на 

търговец на електрическа енергия с типов 

договор. Очаквано, неяснотите за малкия 

бизнес при излизането на свободен пазар на 

ток и липсата на каквато и да 

информационна кампания до момента, ще 

принуди повечето хора да останат при 

сегашния си доставчик, големите ЕРП-та. 

В случай, че до 30 септември 2020 г. 

включително не е сключен договор с 

доставчик на електрическа енергия по 

свободно договорени цени, доставката на 

електроенергия от 1 октомври 2020 г. ще 

продължи да се извършва от досегашния 

доставчик в качеството му на титуляр на 

лицензия за „търговия с електрическа 

енергия“. Той обаче ще е със срок от 1 

октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г.  

Подробна информация прочетете тук. 

Източник: www.bia-bg.com   

 

 

по-евтини и конкурентни оферти от 

http://www.org-bg.net/bg/news/view/316
http://www.org-bg.net/bg/news/view/316
http://www.org-bg.net/bg/news/view/316
http://www.bia-bg.com/


  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 7/2020   Стр. 5     Стр. 5 

 

България влезе в „чакалнята” на еврозоната и 

банковия съюз     

Новини за сектора 

България бе приета за член на валутно-

курсовия механизъм ERM II и банковия съюз 

като част от усилията на страната да влезе в 

еврозоната. Заедно със страната ни в двете 

структури бе приета и Хърватия. 

ЕЦБ определи базов курс за 

конвертирането н българския лев в евро 

от 1,95583 лв. за евро. 

За хърватската куна обменният курс 

е 7,53450 куни за евро. 

След това двете валути ще могат да се 

колебаят в диапазон плюс или минус 15% от 

този курс. Ако приемем, че двете държави 

успеят да осъществят това за най-малко две 

години, двете страни биха могли след това 

официално да се присъединят към 

еврозоната. 

България влиза в „чакалнята“, запазвайки 

едносттранно режима на валутния борд.  

След внимателна оценка на българския 

валутен борд бе прието България да се 

присъедини към валутния механизъм със 

съществуващото с ЕС валутно споразумение 

едностранно и без допълнителни 

задължения по отношение на ЕЦБ, посочват 

от институцията в прессъобщение. 

Споразумението за участие във валутно-

курсовия механизъм се основава на 

ангажимента на България да се присъедини 

към Банковия съюз и ERM II едновременно и 

на база изпълнението на изискванията, 

заложени в подаденото писмо за намерение 

в края на юни 2018 г. 

Влизането на българския лев в т. нар. 

„чакалня“ е придружено от ангажимента на 

българските власти за спазване на стабилни 

икономически политики с цел предпазване 

на икономическата и финансова стабилност и 

постигане на устойчива икономическа 

конвергенция, посочват от ЕЦБ. 

постигане на устойчива икономическа 

конвергенция, посочват от ЕЦБ. 

Оттам допълват и че българските власти 

са поели ангажимент да прилагат 

специфични мерки и в небанковия финансов 

сектор, държавните предприятия, 

законовата рамка за обявяване на 

несъстоятелност и тази за борба с прането 

на пари. България също така ще продължи 

прилагането на реформи в съдебната 

система и борбата с корупцията и 

организираната престъпност заради тяхната 

важност за стабилността и интегрирането на 

финансовата система. 

 
Задължителните точки на интервенция 

във валутния механизъм ще бъдат 

оповестени от ЕЦБ и Българската народна 

банка преди отварянето на валутните пазари 

на 13 юли. 

„Еврото е осезаем символна 

европейското единство, благоденствие и 

солидарност. С това решение се признават 

важните икономически реформи, 

предприети от България и Хърватия, като 

същевременно се потвърждава 

продължаващата привлекателност на 

единната европейска валута.“, 

заяви председателят на ЕК Урсула фон дер 

Лайен. 

Източник: www.investor.bg  

http://www.investor.bg/
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Визия за ОСП след 2020 г. 

  Министрите по селско стопанство 

обсъдиха бъдещето на ОСП, стратегията „От 

фермата до трапезата“, прилагането и 

бюджета на еко-схемите и ситуацията на 

пазарите по време на Съвета по земеделие и 

рибарство, който се проведе на 20 юли в 

Брюксел, в навечерието на споразумението 

за бюджета на ЕС.  

 
Заседанието се проведе паралелно с 

преговорите за новата Многогодишна 

финансова рамка и Плана за възстановяване 

на ЕС (от 17 до 21 юли) и беше първото с 

физическо присъствие, след възникването на 

пандемията от COVID-19 и първото заседание 

под председателството на Германия. След 

представянето от немското председателство 

на работната програма за втората половина 

на 2020 г. започна публичното обсъждане на 

стратегията „От фермата до трапезата“. 

Министрите изразиха смесени позиции по 

отношение на очакваните препоръки от 

Комисията и призоваха за повече 

прозрачност, гъвкавост и бързина при 

изготвянето и официалното публикуване на 

препоръките за националните Стратегически 

планове. Изказаха принципно съгласие, че 

Стратегическите планове трябва да отговарят 

на приоритетите на стратегията „От фермата 

до трапезата“. Обърнаха сериозно внимание, 

че никакви допълнителни изисквания и 

условия не трябва да възпрепятстват 

окончателното одобрените на Стратегическите 

че никакви допълнителни изисквания и 

условия не трябва да възпрепятстват 

окончателното одобрените на 

Стратегическите планове.  

Голям брой делегации настояха, че 

принципите на субсидиарност и прозрачност 

трябва да бъдат в основата на процеса по 

одобрение на Стратегическите планове. 

Поискаха да бъде избегнато всякакво 

допълнително забавяне на преговорите, 

което може да доведе до голяма 

несигурност селскостопанския сектор. 

Комисията поясни, че препоръките няма да 

бъдат законово задължение за ДЧ, но ще 

бъдат взети предвид при одобрението на 

Стратегическите планове.  

Целите на стратегията „От фермата до 

трапезата“ са „политически“, а именно, 

въвеждането на устойчиво производство на 

храни“ и трябва да бъдат постигнати на ниво 

ЕС, а не отделно от всяка ДЧ. Намерението 

на Комисията е да предостави препоръките 

за предварително обсъждане с ДЧ през 

есента, преди те да бъдат официално 

публикувани през последното тримесечие 

на 2020 г.  

Според Комисията, способността на ОСП 

да подпомогне осъществяването на 

приоритетите на Европейската зелена 

сделка ще зависи от окончателното 

споразумение по основните елементи на 

реформата, които включват амбициозна 

предварителна условност, задължителни 

еко-схеми и специално заделен бюджет за 

постигане на екологичните и климатични 

цели на ОСП след 2020 г. Относно 

реформата на ОСП след 2020 г. министрите 

отново изказаха различни мнения по 

отношение на Стратегическите планове. 

 и „зелената архитектура“. Всички ДЧ 

представиха своите позиции по въпроса. 

 

Новини за сектора  
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Новини от СППЗ 

Държавите членки от „Вишеградската 

четворка“ (Чехия, Унгария, Полша и 

Словакия), плюс България и Румъния, 

представиха съвместна декларация относно 

развитието на бъдещата селскостопанска 

политика на ЕС, в контекста на Европейската 

зелена сделка, стратегията „От фермата до 

трапезата“ и Стратегията за 

биоразнообразието, както и за настъпилата 

пандемия.  

Немското председателство има за цел да 

постигне споразумение относно пакета за 

реформа на ОСП след 2020 г. и да изготви 

заключения на Съвета относно стратегията 

„От фермата до трапезата“, които да бъдат 

приети от Съвета на министрите през 

октомври 2020 г. (бел. очаква се провеждане 

на заседание на Съвета по селско стопанство 

на 19-20 октомври).  

Разнопосочни позиции относно 

прилагането и бюджета на еко-схемите 

изразиха министрите по време на засеанието 

на Съвета. 

 

на пазарите по време на пандемията. 

Франция призова за подкрепа по отношение 

на телешкото месо, тъй като със затварянето 

на заведенията за обществено хранене се 

натрупват запаси, които са в тежест за пазара. 

Подобна беше позицията на няколко други 

държави-членки, които призоваха за 

добавяне на нови сектори към обхвата на 

схемите за частно складиране. Една държава-

членка обърна внимание на затруднената 

ситуация на пазара на вино. 

 

 

прилагането и бюджета на еко-схемите 

изразиха министрите по време на 

засеанието на Съвета. Част от минитрите се 

изказаха против заделяне на определен 

бюджет за еко-схемите от Стълб 1, но са 

съгласни, че трябва да бъдат избегнати 

всякакви потенциални загуби на средства 

вследствие на неизползвано финансиране. 

ДЧ изказаха опасения относно липсата на 

предишен опит при прилагането на новите 

еко-схеми, поради което считат, че трябва да 

бъдат прилагани доброволно както от ДЧ, 

така и от фермерите. Разнопосочни позиции 

бяха изказани относно възможността за 

установяване на единен процент, на ниво 

ЕС, от обработваема земеделска площ, която 

да бъде заделена за непроизводствени цели 

за подобряване на биологичното 

разнообразие в земеделското стопанство. 

Новини за сектора 

 
 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 ? 

Какво води до развалата на плодовете и 

зеленчуците? Как да предотвратим 

замърсяването им с микроорганизми? Как 

да съхраним свежестта им при 

транспортиране? 

На тези и много други въпроси свързани с 

правилното съхранение на плодовете и 

зеленчуците, дава отговор новото издание на 

СППЗ. Ще откриете подробна професионална 

информация за процесите на развала на 

плодовете и зеленчуците – причини, 

следствия и загуби. Засегнати са темите за 

почвеното замърсяване на плодовете и 

зеленчуците с микроорганизми,  

фитопатогенни бактерии и гъбички. Освен 

теоретичната материя в изданието ще 

откриете и множество практически съвети за 

правилното им съхранение. 

За поръчки: 02/987 47 43 или на имейл 
info@org-bg.net 

mailto:info@org-bg.net
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Кандидатстване по програмата EIT Food RIS 

Consumer Engagement Labs  

EIT Food RIS Consumer Engagement Labs e 

програма, по която могат да 

кандидатстват консорциуми, които трябва да 

включват 3 организации от България:  

1. научна организация,  

2. производител/търговец на храни и 

3.  стартъп компания. 

По тази програма в съвместни сесии 

потребители, с фокус потребители над 65 г., 

ще се разработват нови хранителни 

продукти, които в последствие да бъдат 

предложени на пазара от местни компании. 

Заплащането е в размер на до 8 000 евро 

за научната организация,  до 6 000 евро за 

производителя/търговеца на храни и до 

6000 евро за стартъп компанията. 

 

6 000 евро за стартъп компанията. 

Срок за кандидатстване: 15:00 на 20 март 

2020 г. 

 Допълнителни детайли за EIT Food RIS 

Consumer Engagement Labs са налични 

на тази страница. 

EIT Food Consumer Engagement Labs са 

предконкурентни сесии за съвместно 

създаване, фокусирано върху идеята за 

разработването на нови концепции на 

продуктите. Те няма да включват тестване на 

пробни продукти, а става въпрос за 

създаване на иновативни, все още 

несъществуващи комбинации от 

характеристики и предимства на продукта. 

Новини за сектора 
 

https://www.eitfood.eu/news/post/call-for-proposals-consumer-engagement-labs-2020?fbclid=IwAR3VLT_OU_CQ6Ma0JH_UcWTKOT9ZEZnTIxAjAEl8GQSINFQrXEECLQSXchg
https://www.eitfood.eu/news/post/call-for-proposals-consumer-engagement-labs-2020?fbclid=IwAR3VLT_OU_CQ6Ma0JH_UcWTKOT9ZEZnTIxAjAEl8GQSINFQrXEECLQSXchg
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Съюзът на пивоварите с 2 награди за социална 
инициатива  
 

Новини за сектора 
 

Съюзът на пивоварите в 

България (СПБ) беше отличен с две награди 

от ПР и медийната индустрия в конкурсите 

за най-креативни и ефективни 

комуникационни кампании - PR приз на 

БДВО и годишните награди на B2B медия. 

Заслужените отличия бяха връчени за 

националната кампания „Спортът е по-

добрият начин децата да пораснат“ – 

инициатива на СПБ и членовете на 

организацията за превенция на употребата 

на алкохол от подрастващите и в подкрепа 

на здравословния начин на живот на 

семействата. 

 
Благодарение на партньорската мрежа 

СПБ кампанията достигна до много повече 

градове и до различни групи хора, които с 

грижа за децата си и тяхното бъдеще се 

включват в дейностите. През 2019 г. в 7 

области в страната са проведени спортни 

празници 

 

 

празници и образователни инициативи с 

впечатляващите 22 000 участници. През 

последните 5 години общият брой на 

участниците в кампанията е на 55 000 

родители и деца.  

Летни академии за деца и родители, 

спортни състезания, обучения за оцеляване 

сред природата, творчески работилници, 

включително с малцинствени групи и 

семейства в риск са част от атрактивните 

обучителни дейности, извършени през 2019 

г. Други ключови инициативи са 

организирани с ученици в училищата в 

Смолян, Видин и Благоевград, в 

партньорство с ГД „Национална полиция” и 

областните дирекции на МВР в съответните 

градове. Голям брой деца са се включили в 

състезания и демонстрации, творчески 

конкурси за есета и рисунки по темите за 

превенцията и живот без зависимости, 

народни и спортни танци и забавни игри във 

формата „мама, татко и аз”. 

През 2020 г. кампанията на СПБза спорт, 

творчесто и превенция продължава и в 

София, макар при доста ограничен график 

заради COVID-19.  

Повече за инициативата на Съюз на 

пивоварите в България може да откриете 

тук. 

Източник: www.pivovari.com  

 

 

Новини за сектора 
 

https://pivovari.com/blog/2020/07/15/%d1%81%d1%8a%d1%8e%d0%b7%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81/
http://www.pivovari.com/
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 Месо от 3D принтер? Догодина на пазара     

Израелската компания Redefine Meat 

планира да пусне 3D принтери през 

следващата година, за да произвежда 

зеленчукови пържоли, които имитират 

истинско говеждо месо, в опит да завладее 

пазара на алтернативно месо, 

информира Ройтерс.  

 

Машините, които ще бъдат лансирани на 

пазара през следващата година, ще могат да 

печатат 20 кг. на час първоначално с 

потенциал до петкратно увеличаване на 

капацитета впоследствие, а продукцията ще е 

на по-ниска цена от истинското месо. 

Основана през 2018 г., компанията събра 6 

милиона долара миналата година в кръг за 

финансиране, воден от CPT Capital, 

инвеститор в „Отвъд месото и невъзможните 

храни“. Hanaco Venture Capital и германската 

група за домашни птици PHW също 

участваха.  

"Необходим е 3D принтер, който да 

имитира мускулната структура на животното", 

каза изпълнителният директор на компанията 

Ешхар Бен-Шитрит пред Ройтерс.  

"3D печатът е конкурентна технология за 

подобряване на текстурата на 

алтернативното месо, но наличието на нови 

технологии не решава непременно 

проблема с вкуса", коментира 

алтернативното месо, но наличието на нови 

технологии не решава непременно 

проблема с вкуса", коментира Стейси Пайт, 

която ръководи програмата "Протеини за 

живот" в Университета и изследванията в 

Вагенинген в Холандия. Най-голямото 

предимство на метода, който предлага 

израелският стартъп, е, че цената на крайния 

продукт е осезаемо по-ниска от истинското 

месо Единственият начин да бъде 

имитирана структурата и връзките между 

мускулите на дадено животно е 3D 

принтерът. 

Алтернативните продажби на месо биха 

могли да достигнат 140 милиарда долара 

през 2029 г., което представлява около 10% 

от световния пазар на месо, според Barclays. 

Испанският конкурент Novameat също 

работи върху 3D-отпечатано зеленчуково 

месо, разработено по време на 

коронавирусната криза, която обаче наруши 

доставката на свинско месо.  "Нашата 

технология ще бъде налична в някои от най-

добрите ресторанти в Европа тази година, 

преди да се съсредоточим върху 

разширяването й през 2021 г.", заяви 

основателят и изпълнителен директор на 

компанията Джузепе Скиоти.  

 
Източник: www.manager.bg  

Любопитно 

https://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN2411U1
http://www.manager.bg/

