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Нови европейски средства за инвестиции в 

земеделието и предприятията в хранително-

вкусовата промишленост  
От къде дойдоха парите 

Средствата, които ще финансират проекти 

през 2021 г. за инвестиции в земеделските 

стопанства и предприятията в хранително-

вкусовата промишленост, идват по две 

линии. Първата е така наречената Next 

Generation EU, а втората от Европейския фонд 

за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 

2021 г. и 2022 г. По предложение на 

Европейската комисия, бюджетът на 

Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони ще бъде увеличен с цел да 

се подпомогнат селските райони при 

провеждането на необходимите структурни 

промени, а и с цел да се гарантира, че 

кандидатите, опериращи в земеделския 

сектор, ще могат да получават подпомагане 

през преходния период 2021-2022 г. 

Възможности 

По предложение на Министерство на 

земеделието, храните и горите, близо 

половината от този ресурс ще бъде насочен в 

две направления, прилагайки правилата на 

действащата в момента Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Първото направление е в посока 

подпомагане на инвестиции в материални 

активи в земеделските стопанства, а второто 

е насочено към кандидати с инвестиции в 

преработката на селскостопанска продукция, 

т.е. предприятия от хранително-вкусовата 

промишленост. 

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“   

Очакваният разполагаем бюджет, който 

ще бъде насочен за подпомагане на 

земеделците ще е около 215 млн. евро. 

Максималния размер допустимите разходи 

за един проект ще бъде до 1 млн. евро, но 

ще се постави ограничение за максималния 

размер на допустимите разходи за 

инвестиции в земеделска техника, които 

няма да могат да надхвърлят 500 хил. евро. 

Очаква се приемът на заявления по тази 

подмярка да се реализира в следващите 6 

месеца. 

Предвижда се приоритет при оценката на 

проектните предложения да се дава за: 

- проекти насочени в сектор "Плодове 

и зеленчуци", "Животновъдство", и сектор 

"Етеричномаслени и медицински култури" 

- кандидати, които не са получавали 

все още подкрепа по подмярка 4.1. по 

предходните приеми 

- проекти, представени от кандидати 

до 40 г. възраст 

- проекти с инвестиции, свързани с 

биологично сертифицирани селскостопански 

продукти 

- проекти с инвестиции за напояване 

- проекти, запазващи заетостта в 

стопанството 

- проекти с инвестиции, осигуряващи 

опазването на околната среда, които 

вероятно ще бъдат конкретизирани от МЗХ в 

насоките за кандидатстване 

- проекти с инвестиции, свързани с 

иновативни за стопанството технологии 

- точки ще получават и проекти, които 

се реализират в необлагодетелствани 

райони или в зоните обхванати от Натура 

Новини от СППЗ 
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Новини от СППЗ 

райони или в зоните обхванати от Натура 

2000 

- ще бъде определен финансов 

критерий, който ще оценява съотношението 

на печалбата на кандидата спрямо размера 

на инвестициите по проекта. Точки по този 

критерий ще получават кандидатите, при 

които размера на печалбата е близка до 

размера на проекта. И обратно, ако нямат 

печалба или е малка, а искат голям проект, 

тогава ще изгубят точките по този критерий. 

Подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ за 

земеделските производители и ХВП 

/преработватели на селскостопански 

продукти/ 

За подмярка 4.2, предвидения 

разполагаем бюджет ще е около 200 млн. 

евро, като максималният размер на 

допустимите разходи за един проект ще бъде 

до 2 млн. евро. Очаква се приемът на 

заявления по тази подмярка да се реализира 

в рамките на 2021 г. 

Предвижда се приоритет при оценката на 

проектните предложения да се дава за: 

- проекти с инвестиции, свързани с 

преработка на суровини от сектор "Плодове и 

зеленчуци", "Животновъдство", и сектор 

"Етеричномаслени и медицински култури“ 

- проекти на предприятия, които са 

регистрирани земеделски стопани и 

кандидатстват за инвестиции за преработка 

на произведените в стопанствата им 

селскостопански продукти 

- кандидати, които са реализирали 

приходи от износ на преработената от тях 

продукция за преходна финансова година 

- проектни предложения с инвестиции 

и дейности за производство на биологични 

продукти 

продукти 

- проектни предложения, при които 

всички дейности се изпълняват в общини с 

ниво на безработицата над средното за 

страната 

- проекти с инвестиции, осигуряващи 

опазването на околната среда 

- проекти с инвестиции, свързани с 

иновативни за предприятието технологии 

- и  по тази подмярка вероятно ще 

бъде поставен финансов критерий, който ще 

оценява съотношението на печалбата на 

кандидата спрямо размера на инвестициите 

по проекта;  

 
Допустими кандидати с 36 месеца 

история 

По отношение на допустимите кандидати 

по двете подмерки, Управляващия орган в 

лицето на МЗХГ предлага да бъде включен 

нов критерии. Този критерий ще бъде 

свързан с изискването допустимите за 

подпомагане кандидати да са регистрирани 

най-малко 36 месеца преди подаване на 

проектното предложение. Целта на този 

критерии е подпомагането да се насочи към 

съществуващи земеделски стопани и 

преработвателни предприятия, които 

извършват своята дейност и са изправени 

пред предизвикателствата, свързани със 

световната пандемия от COVID 19. 

Процент на финансовата помощ  
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Новини от СППЗ 

Процент на финансовата помощ  

Очакваният размер на финансовата помощ 

и по двете подмерки е 50 % от допустимите 

за проекта разходи, като има предложение  

той да може да достигне до 75 %. Вторият 

вариант за сега не се приема радушно от 

всички, тъй като интезитет  на помощта по-

висок от 50 %, би създал много трудности при 

изпълнението на проектите. Трудностите се 

крият в това, че ще трябва да се прилага по-

тежък режим при избора на доставчик на 

съответните инвестиционни активи, чрез 

прилагането на специално постановление на 

министерски съвет. Това постановление 

изисква избора на изпълител да се извършва 

чрез процедура с публична покана (търг), а 

не както е било до момента, чрез 

съпоставянето на три независими 

конкурентни оферти. При този вариант може 

конкурентни оферти. При този вариант може 

да се очакват и сериозни трудности при 

администрирането на подмярката от страна 

на ДФ “Земеделие“, предвид липсата на 

опит в прилагането на това постановление 

на министерски съвет, което ще доведе до 

допълнително забавяне на изпълнението в и 

без това тромавата държавна структура. 

Комитет по наблюдение на ПРСР 

За 19 февруари е насрочено заседание на 

Комитета по наблюдение на Програмата за 

развитие на селските райони, на което се 

очаква окончателното гласуване на 

критериите за оценка и определянето на 

индикативни дати за отваряне на приемите. 

Автор: Иван Манев, експерт Европейски 

програми, Елана Инвестмънт АД, 

Член на БАКЕП 
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„Само здрави работници могат да осигурят 

прехраната на българското 

население!“  

  С официално писмо до Координационния 

съвет по ваксинация и отговорните 

институции ние, представителите на 

хранително-вкусовата индустрия и на 

синдикалните организации в сектора, 

обединихме гласа си и отправихме молба да 

се ускори ваксинацията на работещите в 

сектора, като бъдат включени в Третата фаза 

на Националния план за ваксиниране срещу 

COVID-19. Считаме, че само своевременната 

ваксинация на работещите в сектор ХВП ще 

гарантира, че няма да спират производства и 

няма да има недостиг на храни и напитки и 

ще се предпази държавата от недостиг на 

основни продоволствия и тежки последици 

от евентуална трета вълна на COVID -19. 

Новини от СППЗ 
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ДФЗ: Изплатени са 6,7 млн. лева по подмярка 
COVID 3 

  

Новини за сектора 

ДФ „Земеделие“ изплати 6,7 млн. лева по 

подмярка 21.3 "Извънредно временно 

подпомагане за малки и средни предприятия 

(МСП) и признати групи и организации на 

производители COVID 3" по ПРСР 2014-2020 г. 

Финансова подкрепа получиха 164 микро, 

малки и средни предприятия, преработващи 

селскостопански продукти и признати групи и 

организации на производители. 

 
Периодът, в който кандидатите можеха да 

подадат заявление по подмярката, бе от 26 

октомври до 13 ноември 2020 г. От общо 

подадените в края на миналата година 211 

заявления, одобрени за подпомагане са 194. 

Извършеното подпомагане е по двете 

направления на подмярката за компенсиране 

на спад в приходите от продажби на 

преработени селскостопански продукти и за 

подпомагане на брой заето лице, свързано с 

дейностите по преработка на 

селскостопански продукти. 

Таванът на финансова помощ за 

предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 

хил. евро. 

С направените плащанията се цели 

гарантиране конкурентоспособността на 

селското стопанство и жизнеспособността на 

земеделските стопанства, осигуряване 

земеделските стопанства, осигуряване 

непрекъснатост на селскостопанските 

дейности и на дейността на малките 

предприятия, занимаващи се с преработка, 

предлагане на пазара или развитие на 

селскостопански продукти, както и 

запазване здравето на заетите в селското 

стопанство.  

Припомняме, че в средата на януари ДФ 

„Земеделие” увеличи с близо 900 хил. лв. 

(899 800 лв.) бюджета по подмярка COVID 3 

от 7 321 096 лв. на 8 220 896 лв. С 

отпускането на допълнителните средства ще 

бъдат подпомогнати всички допустими 

кандидати. Предстои плащане и по 

останалите одобрени 30 заявления след 

приключване на процеса на обработка. 

На работна среща за обсъждане 

подновяване мярка 21 „Извънредно 

временно подпомагане на земеделските 

стопани и малки и средни предприятия, 

които са особено засегнати от кризата, 

предизвикана от COVID 19“, от страна на 

СППЗ бе отправено обосновано искане за 

увеличаване на ставката за подпомагане на 

разходите за брой служител. Това 

предложение бе направено във връзка със 

завишените разходи за дезинфекция с цел 

опазване здравето и безопасното 

производство. На вниманието на МЗХГ бе 

изпратена справка за разходите, които се 

правят във всяка фирма, свързани с COVID 

19.  

Очакваме окончателното решение на 

МЗХГ и ще ви държим информирани 

относно развитието на въпроса.  
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Евроинституциите обсъждат регламентите за 

новата ОСП 

  

Новини за сектора 

През тази седмица се състояха два 

триалога между Европейския парламент, 

Съвета на ЕС и Европейската комисия 

относно предложенията за регламенти за 

Общата селскостопанска политика 2023-2027 

г. 

 
На 2 февруари се състоя заседание на 

комисията по земеделие на Европейския 

парламент с дистанционното участие на 

членовете на комисията AGRI, представители 

на Съвета и на Комисията. Във фокуса на 

дискусиите бе финансовото подпомагане за 

селското стопанство през 2021 г. и 

подкрепата за лозаро-винарския сектор във 

връзка с пандемията от COVID-19. 

На 4 февруари се състоя друго заседание 

на комисията по земеделие, с 

дистанционното участие на Съвета и 

Комисията. Представителите на трите 

институции  обмениха мнения по новата 

дългосрочна визия за селските райони. 

Академици и представители на 

професионални организации и гражданското 

общество обсъдиха с членовете и 

Европейската комисия ролята, която 

стратегията „От фермата до трапезата“ 

трябва да играе, нейните перспективи, 

предизвикателствата, с които трябва да се 

справи, но също така и възможната 

справи, но също така и възможната 

интеграция с други политики. Стратегията е 

ключов инструмент, разработен от 

Комисията в рамките на европейската 

Зелена сделка и възможност за подобряване 

на начина на живот, здравето и околната 

среда, като в същото време интегрира ОСП 

за формиране на цялостна политика в 

областта на храните. Нейните основни цели 

са да намали въздействието върху околната 

среда и климата върху хранителната система 

на ЕС на всички етапи – от селскостопанско 

производство до потребителите, да осигури 

продоволствена сигурност в условията на 

климатични промени и загуба на биологично 

разнообразие, като същевременно 

продължи да намалява химическите 

пестициди, торове и антибиотици и 

стимулиране на биологичното земеделие и 

аквакултури. 

Ще се състои обмен на мнения с 

представител на Европейската комисия (DG 

SANTE) относно края на дерогацията от 

Регламент (ЕО) № 853/2004 (хигиена на 

храните) за производство на месни 

заготовки и продукти, както е предвидено в 

Регламент (ЕС) 2017 / 185 и популяризиране 

на местни и алтернативни методи за клане в 

съответствие със стратегията „От фермата до 

трапезата“. Ще се обсъди актуалното 

състояние на текущите тристранни 

преговори по Хоризонталния регламент- 

2018/0217 (COD). 

Следващи заседания на COM AGRI ще има 

на 24 февруари, 4 март и 19 април 2021 г. 

Източник: www.agrozona.bg  

http://www.agrozona.bg/
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Държавата ще покрива разходите за обучение на 

студенти, които ще работят в български фирми 

след завършване  

  

Новини за сектора 

На  20 януари 2021 г. е прието 

Постановление № 12 на Министерския съвет 

за приемане на Наредба за условията и реда 

за осигуряване на заплащането на разходите 

за обучение на студенти със сключени 

договори с работодател. Съгласно Наредбата 

студентите, сключили договор с работодател, 

не заплащат или заплащат частично такси за 

обучението си, по време на което следва да 

провеждат стаж при съответния работодател 

по определената специалност.  

 
След успешно завършване на 

образованието си те трябва да продължат 

работа при работодателя си за минимум 5 

години при определени условия за 

получаване на трудово възнаграждение. 

Списъкът със специалностите за обучението, 

по които се осигуряват средства от 

държавния бюджет по реда на Наредбата ще 

се утвърждава ежегодно в срок до 31 май от 

министъра на образованието и науката.  

Друг акцент в Наредбата е приемането от 

Министерския съвет в срок до 31 юли на 

списък с работодатели (регистрирани на 

територията на страната и със среден 

списъчен брой на персонала в последните 

списъчен брой на персонала в последните 

две години над 20 човека), които имат право 

да сключват договори със студентите по 

реда на разписаните условия. Списъкът с 

работодателите, отговарящи на 

определените условия ще се представя от 

министъра на образованието и науката по 

предложение на министрите.  

По повод изпълнението на тези 

ангажименти, в Министерството на 

земеделието, храните и горите е постъпило 

писмо от Министерството но образованието 

и науката, с искане за предоставяне на 

предложения за работодатели от важни за 

икономическото развитие на страната 

сектори с дефицит на кадри, които имат 

право да сключват договори със студентите в 

съответствие с изискванията на Наредбата. 

Една от основните цели на наредбата е да 

отговори на нуждата от засилване на 

връзката между висшето образование и 

потребностите на икономиката и обществото 

чрез стимулиране на обучението във важни 

за развитието на страната специалности, 

където има недостиг на 

висококвалифицирани кадри. 

 
Източник: МЗХГ 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=799DB118E7FE1BB2E66CE4AA28ED2A33?idMat=155241
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=799DB118E7FE1BB2E66CE4AA28ED2A33?idMat=155241
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=799DB118E7FE1BB2E66CE4AA28ED2A33?idMat=155241
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=799DB118E7FE1BB2E66CE4AA28ED2A33?idMat=155241
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=799DB118E7FE1BB2E66CE4AA28ED2A33?idMat=155241
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Забраняват нелоялните търговски практики към 

малките фермери 

  

Новини за сектора 

Забрана на нелоялните търговски 

практики, които големите търговски вериги 

нерядко прилагат към своите доставчици, 

предвиждат поправките в Закона за защита 

на конкуренцията, публикувани за 

обществено обсъждане. 

 
Нелоялните практики често пъти са 

забавяния в сроковете на плащане, връщане 

на непродадената стока, без да е заплатена, 

ограничен достъп до пазара, едностранни 

промени или промени със задна дата на 

договорните условия, внезапно и 

неоправдано прекратяване на договор, 

нелоялно прехвърляне на търговски риск и 

прехвърляне на разходи за транспорт и 

съхраняване на доставчиците, които са в 

ущърб най-вече на малките фермери и 

производители на храни. 

Още през 2018 г. евродепутатите от 

Комисията по земеделие вкараха в черен 

списък основните нелоялни търговски 

практики, които ритейлърите прилагат към 

производителите на храни и особено към 

малките фермери. 

В България обаче този въпрос се поставя 

за пръв път на законова основа. Сред 

допълнителните мерки, които са залегнали в 

законопроекта, са: 

 връщането от купувача на доставчика 

на непродадени продукти, без той да е 

заплатил за тях и/или за изхвърлянето им; 

заплатил за тях и/или за изхвърлянето им; 

 таксуване от страна на купувача към 

доставчика с плащане като условие 

складирането, излагането или включването в 

продуктовата гама на негови продукти или 

за предлагането на пазара на такива 

продукти; 

 искане от купувача доставчикът да 

заплати разходите за намалени цени в 

рамките на промоция, разходите за реклама 

на продуктите и др. 

При установено нарушение на 

абсолютните или условните забрани, 

законопроектът предвижда до 5% санкция 

на база оборота на предприятието, 

нарушител за предходната финансова 

година. Поправките са публикувани за 

обществено обсъждане до 20 януари, а след 

това се очаква да бъдат гласувани в 

Парламента. 

 
Какво включва черният списък на 

нелоялни търговски практики може да 

прочетете тук.  

Източник: www.agronovinite.com  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/unfair-trading-practices_bg
http://www.agronovinite.com/
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Търговски вериги с меморандум в подкрепа на 

българските производители 

  

Новини за сектора 

На 31 декември 2020 г. членовете на 

Сдружението за модерна търговия (СМТ) 

Billa, Lidl, Kaufland, Фантастико и ПроМаркет 

подписаха „Меморандум за приемане и 

изпълнение на общи мерки в подкрепа на 

българските производители и създаване на 

възможности за реализация на техни 

продукти чрез магазините на търговците на 

дребно на храни и хранителни продукти, 

опериращи на територията на Република 

България“.  

 
Приемането на документа е поредна 

стъпка в обединените усилия на търговските 

вериги за подкрепа на български 

производители, която беше още по-активна в 

условията на пандемия през 2020 г., и 

продължение на дългогодишната политика 

на водещите ритейлъри у нас за 

партньорство с родния земеделски сектор, 

която датира още от навлизането на 

представителите на модерната търговия в 

България, съобщават от СМТ. Меморандумът 

предвижда осем мерки, които компаниите се 

ангажират да прилагат: 

1. Осигуряване на площи в търговските 

обекти за българските продукти 

Всяка от компаниите ще осигури в своите 

магазини място за продажба на стоки с 

български произход и/или произведени от 

с български произход и/или произведени от 

български производители, включително 

средни и малки регионални производители.  

2. Маркетингова подкрепа за по-

разпознаваеми български продукти  

Ще бъде осигурено подходящо 

обозначаване на хранителните стоки с 

български произход, за да могат 

потребителите по-лесно да разпознават 

родните продукти. 

3. Предоставяне на място за фермерски 

пазари и събития на производители 

4. Обучения за малки и средни 

регионални производители и подпомагане 

при сертифициране на бизнеса им 

Обученията ще включват запознаване с 

изискванията за организиране и планиране 

на производството, за съхранението и 

пакетажа, контрола на качеството на 

продукцията и логистиката на доставките, 

съобразно изискванията на големите 

търговски вериги. 

5 и 6. По-бързо разплащане с 

производителите и срещи за договаряне на 

условия 

Подписалите меморандума търговци са 

готови да договарят по-кратки срокове за 

плащане на продукти, доставени от средни и 

малки регионални производители. 

7. Участие в работни групи относно 

предизвикателствата в земеделския 

сектор 

8. Мерките ще се прилагат съобразно 

спецификите на бизнес модела на 

ритейлърите 

Източник: www.moderntrade.bg  

https://www.moderntrade.bg/2021/01/blog-post.html
https://www.moderntrade.bg/2021/01/blog-post.html
https://www.moderntrade.bg/2021/01/blog-post.html
https://www.moderntrade.bg/2021/01/blog-post.html
https://www.moderntrade.bg/2021/01/blog-post.html
https://www.moderntrade.bg/2021/01/blog-post.html
https://www.moderntrade.bg/2021/01/blog-post.html
https://www.moderntrade.bg/2021/01/blog-post.html
http://www.moderntrade.bg/
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Еднодневни трудови договори: Регистрацията на 

стопаните ще се проверява по служебен ред от 

инспекцията по труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-добра верига за добавена стойност на 

плодовете  

Новини за сектора 

Министерство на труда и социалната 

политика предлага да се премахне 

изискването, при ползване на еднодневни 

трудови договори, регистрираните 

земеделски стопани да представят 

регистрационна карта, издадена от 

съответната Областна дирекция 

„Земеделие“. Идеята е, наличието на 

регистрация да се проверява по служебен 

ред от инспекцията по труда. Това е записано 

в проект на Наредба, който отразява 

промените в законодателството, с които се 

създава възможност за 

тютюнопроизводителите да сключват 

трудови договори за краткотрайна сезонна 

селскостопанска работа с работници, които 

да извършват обработка на насаждения и 

ръчно прибиране на реколта от тютюн.  

 

Предлаганите промени имат за цел да се 

Актуалният документ е достъпен за 

коментари на сайта за обществени 

консултации. 

Предлаганите промени имат за цел да се 

подобри функционирането на пазара на 

труда в определени региони, където 

тютюнопроизводството е традиционен 

сектор и да се намали административната 

тежест за земеделските стопани и 

тютюнопроизводителите. 

В проекта на наредба е записано, че 

регистрацията на образците на трудови 

договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на 

труда се извършва след представяне от 

работодателя – регистриран земеделски 

стопанин или тютюнопроизводител, на 

платежни документи за авансово внесените 

осигурителни вноски. 

Източник: www.agrozona.bg  

 

Гл. асистент Рада Динкова от УХТ бе 

отличена на международно виртуално 

събитие.  На него бяха представени 

концепции и прототипи на продукти с 

потенциал да облекчат различни проблеми с 

мащабно въздействие върху обществото. 

Проектът дава възможност на 

предприемачите от агро-хранителния сектор 

да изследват и развиват нови бизнес идеи и 

продуктови концепции, които биха могли да 

помогнат приема на плодове и зеленчуци да 

стане по-устойчив не само по време на 

COVID-19, но и при бъдещи смущения на 

COVID-19, но и при бъдещи смущения на 

пазара – климатични промени и други 

пандемии. 

 
Източник: www.uft-plovdiv.bg   

 

http://www.agrozona.bg/
http://www.uft-plovdiv.bg/
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Спад на приходите за 39% от бизнеса през 
декември 

  

Новини от СППЗ 

39% от фирмите в България са имали 

намаление на приходите през декември в 

сравнение с ноември 2020 г., показват 

данните на НСИ сред нефинансовите 

предприятия за ефектите от коронакризата. 

Най-голям спад има в туризма. Заради 

месеца с повторни ограничения местата за 

настаняване отчитат 59% намаление на 

постъпленията от клиенти. След тях най-

голям спад имат фирмите с дейности в 

културата, спорта и развлеченията - 56,4 на 

сто са регистрирали загуби. Въпреки 

затворените ресторанти в техния сектор и в 

транспорт и търговия намалението е при 

44,4% от предприятията. Почти толкова - 

41,6%, е спадът и в индустрията, а най-малко  

 

загубени приходи имат в строителството - 

24,4 на сто.  

Всяка четвърта от фирмите е пуснала свои 

служители в платен отпуск, а всяка пета – в 

неплатен. От правителствените мерки за 

подпомагане на работодателите са се 

възползвали 10,5 на сто от фирмите.  

В анкетите си 92% от предприятията са 

посочили, че за януари планират да 

продължат настоящата си дейност. Само 

4,7% прогнозират, че ще преустановят 

временно работа, а 1,7 на сто – завинаги. 

Фирмите очакват да запазят персонала си, а 

3,5% дори ще наемат нови хора. При 10,5% 

ще има съкращения.  

Източник: www.24chasa.bg  

 

Новини за сектора 

 
 тр 
 Кои фактори са определящи за срока на трайност/годност на нашия продукт ? 
 Правилно ли сме обявили срока на трайност/годност върху етикета ? 

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 ? 

 Правилно ли сме обявили срока на 

трайност/годност върху етикета ? 

 Коя дата трябва да посочим за начало 

на срока на трайност/годност - тази на 

производството или тази на пакетирането  

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

http://www.24chasa.bg/
mailto:info@org-bg.net
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Бил Гейтс е най-големият собственик на земеделска 

земя в САЩ 

Милиардерът Бил Гейтс е най-големият 

собственик на земеделска земя в 

Съединените щати. Той притежава близо 

един милион декара земи, съобщи 

изданието на американските собственици на 

земя The Land Report, цитирано от сп. 

“Форбс”. 

 
На фона на досегашните информации, че 

Гейтс купува земеделска земя във Флорида и 

Вашингтон, The Land Report разкрива, че 

милиардерът, чието състояние възлиза на 

близо 121 милиарда долара според Форбс, е 

създал масивен портфейл от земеделски 

земи в 18 американски щата.  

 
Той е собственик на 242 000 акра, което е 

979 330 декара. Най-големите му притежания 

са в Луизиана (69 071 акра), Арканзас (47 927 

акра) и Небраска (20 588 акра). Освен това 

той има земи и в западната част на Финикс, 

са в Луизиана (69 071 акра), Арканзас (47 927 

акра) и Небраска (20 588 акра). Освен това 

той има земи и в западната част на Финикс, 

Аризона, които се разработват като ново 

предградие. 

Според проучването на The Land Report, 

Бил Гейтс притежава земята директно и чрез 

компанията Cascade Investments – личен 

инвестиционен инструмент на милиардера. 

Другите инвестиции на дружеството са 

компаниято за безопасност на храните 

Ecolab, фирмата за търговия на дребно 

Vroom и канадската национална железница. 

Интересите на Бил Гейтс в селското 

стопанство не са от сега. През 2008 г. 

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ обяви че 

ще вложи 306 милиона долара 

безвъзмездно в насърчаване на 

високодоходно, устойчиво земеделие сред 

дребните фермери в Африка на юг от Сахара 

и Южна Азия.  

 
Фондацията допълнително инвестира в 

развитието и разпространението на супер 

култури, устойчиви на климатичните 

промени, както и в млечни крави с по-висок 

добив. Към момента не е напълно ясно как 

Бил Гейтс ще използва земеделската си 

земя. 

Източник: www.agronovinite.com  

 

Любопитно 

Честит празник! 

http://www.agronovinite.com/

