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Отново заедно!   

 

 

 

  

Новини от СППЗ 

Уважаеми колеги-членове на Съюза на 

преработвателите на плодове и зеленчуци,  

за всеобщо съжаление продължава 

пандемичната обстановката COVID-19 и за 

втори сезон сме принудени да работим в 

нетипична среда.  Това изпитание ни направи 

по-силни и по-организирани, но ни лиши от 

възможността за пряк контакт и участие в 

регулярните ни годишни събирания.  

Сега обстановката го позволява и имаме 

удоволствието да ви информираме, че на 

24.06.2021 г. /четвъртък/ в Парк и СПА Хотел  

Марково, с. Марково ще се проведе Общо 

събрание на Съюза на преработвателите на 

плодове и зеленчуци. За всички ни ще е 

полезно да бъдем отново заедно, да 

направим преглед на изминалата година, да 

обсъдим всички предизвикателства, пред 

които ни предстои да се изправим и да 

набележим пътя по който да вървим за 

постигане на целите ни.  

Имаме потвърждението на г-н Явор 

Гечев, зам.министър в МЗХГ и г-н Емил 

Дърев съветник на Министъра по ПРСР, че 

ще присъстват и ще вземат отношение по 

теми важни за сектора и от компетенциите 

на МЗХГ. 

Дневния ред и необходимите материали 

и допълнителна информация ще получите 

на електронната си поща. 

полезно да бъдем отново заедно, да 

направим преглед на изминалата година, да 

обсъдим предизвикателствата и 

проблемите, на които да търсим решение и 

да набележим пътя, по който да вървим за 

постигане на целите ни.  

В срещата ще участват г-н Явор Гечев, 

зам.министър в МЗХГ и г-н Емил Дърев, 

съветник на Министъра по ПРСР и ще вземат 

отношение по теми, важни за сектора и от 

компетенциите на МЗХГ. 

Дневния ред, необходимите материали и 

допълнителна информация ще получите на 

електронната си поща. 
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Второ дистанционно обучение по Регламент 1169 

 

  
Поради големия интерес и бързото 

запълване на местата за първото 

дистанционно обучение на тема:  

"Предоставяне на информация при 

етикетиране на предварително опакованите 

и непредварително опакованите храни. 

Прилагане на Регламент (ЕС) 1169/2011" 

обявяваме втора дата за провеждане на 

мероприятието.  

Мероприятието ще се проведе на 9 юни 

2021 г. /сряда/. Обучител и модератор на 

дискусията: инж. Яна Милчева, EC BUL. 

Основни акценти на обучението: 

 Цели на Регламент 1169/2011; 

 Предмет и обхват на Регламент 

1169/2011; 

 Основни изисквания на Регламент 

1169/2011; 

 Промени в изискванията за 

етикетиране на храните, които се въвеждат с 

прилагане на Регламент 1169/2011; 

 Посочване на страната на произход 

или мястото на произход на основната 

съставка на дадена храна. Прилагане на 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/775; 

 Изискванията за непредварително 

опаковани храни; 

 Представяне на хранителната 

информация на етикета; 

 Нови нормативни изисквания, 

касаещи етикетиране на храните. Закон за 

храните, обн. ДВ бр. 52 от 09.06.2020 г.; 

 Проект на Наредба за специфичните 

изисквания при търговия с храни от 

разстояние; 

 Практически упражнения. 

 

Обучението е подходящо за:  

 Мениджъри или специалисти управление 

на качеството и безопасност на храните, 

Обучението е подходящо за:  

 Мениджъри или специалисти 

управление на качеството и безопасност на 

храните, служители в отдели по управление 

на качеството и безопасност на храните и 

служители, които са ангажирани с 

дейностите по проверка на етикетите на 

продуктите и осигуряване на съответствието 

им със законовите изисквания;  

 Мениджъри или специалисти, които 

разработват нови продукти; 

 Мениджъри или специалисти в отдел 

„Търговия и маркетинг“, които е необходимо 

да са запознати със законовите изисквания 

при етикетиране на храните;   

 Компании, които произвеждат 

продукти под собствена марка за 

Търговските вериги и осигуряват 

съответствието на етикетирането на 

продуктите със законовите изисквания.   

Продължителността на обучението ще 

бъде 5 часа, а всеки участник ще получи 

Сертификат за проведеното обучение. 

Обучението ще се проведе дистанционно от 

фирма „И СИ БУЛ“ ООД.  

Таксата за участие е:  

 за членове на СППЗ - 120лв. /без ДДС/ 

 за фирми - нечленове на СППЗ - 

140лв. /без ДДС/. 

 

Моля, при интерес за включване в 

обучението ни пишете на имейл info@org-

bg.net или ни потърсете на телефон 

0899892839.  

Очакваме вашите заявки! 
 

Новини от СППЗ 

mailto:info@org-bg.net
mailto:info@org-bg.net
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Предварителен* годишен секторен анализ за 
преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци – 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

  

Новини от СППЗ 

Изготвен е Секторният анализ за 

Преработка и консервиране на плодове и 

зеленчуци - развитие на производството, 

вноса, износа и продажбите в България. 

В него ще откриете подробна информация 

относно произведената продукция и 

реализирания оборот през изминалата 

година, данни за заетите в сектора и ниво на 

заплащане, както и за реализираните 

инвестиции в консервната промишленост. 

Ще намерите информация и за количествата 

на преработените и реализирани 

консервирани плодове и зеленчуци по 

страни и продукти. 

*НСИ публикува окончателни данни през 

м. октомври 

Основни тенденции в консервната 

промишленост, които са изведени в 

анализа: 

• Обемът на промишленото 

производство в сектор „Преработка и 

консервиране на плодове и зеленчуци” през 

2020 г., на база предварителните данни от 

краткосрочната бизнес статистика, показват 

намаление с 0.3% спрямо 2019 г. Оборотът от 

продажби на стоки и услуги в сектора обаче 

нараства с 2.5%. 

• Окончателните данни за 2019 г. 

показват увеличение с 4.8% на обема на 

произведената продукция в сектора спрямо 

2018 г. и намаление с 0.6% на годишния 

оборот от продажба на стоки и услуги, по 

текущи цени. Делът на продукцията на 

консервната промишленост в 

преработващата промишленост на страната 

за 2019 г. е 1.26%. 

за 2019 г. е 1.26%. 

• Увеличават се продажбите на вътрешния 

пазар - резултатите за месечно наблюдаваните 

продукти през 2020 г. показват увеличение на 

продажбите на вътрешния пазар от 

предприятията, включени в месечното 

наблюдение, с близо 18% на преработени и 

консервирани плодове, с 8.1% на преработени и 

консервирани зеленчуци, с 3.7% увеличение в 

продажбите на сосове и подправки и с 2.1% на 

плодови и зеленчукови сокове. 

• Количествата преработени и 

консервирани зеленчуци, продадени от 

българските производители през 2019 г., 

намаляват с 6.1%, на годишна база, показват 

окончателните годишни данни. Стойността на 

продажбите им също намалява – с 5.8%. 

Намаляват продажбите на всички продукти в 

групата, като най-голямо намаление в общите 

продажби на производителите се наблюдава 

при сушените зеленчуци – с 42.6%. В структурата 

на общите продажби за 2019 г. най-голям дял от 

продадените количества заемат консервираните 

без оцет или оцетна киселина зеленчуци – с дял 

от 58.4%.  

За повече информация и за поръчка на 

пълната версия на секторния анализ се 

свържете със Съюз на преработвателите на 

плодове и зеленчуци на следния имейл: 

info@org-bg.net  или посетете сайта ни – 

www.org-bg.net  

преработвателите на плодове и зеленчуци. 

За всички ни ще е полезно да бъдем отново 

заедно, да направим преглед на изминалата 

година, да обсъдим всички 

предизвикателства, пред които ни предстои 

Новини от СППЗ 

mailto:info@org-bg.net
http://www.org-bg.net/
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Не бе постигнато споразумение по пакета за 
реформата на Общата селскостопанска политика 

 
 

 

 

   

Новини за сектора 

Съветът на Европейския съюз по 

земеделие и рибарство и Европейският 

парламент не постигнаха споразумение в 

преговорите по пакета за реформата на 

Общата селскостопанска политика (ОСП 2023-

2027 г.). 

 
По време на преговорите министър 

Бозуков ясно очерта т. нар. „червени линии“ 

за страната ни. „Най-важни приоритети за 

България в новата ОСП 2023-2027 г. остават 

Преходната национална помощ и 

обвързаната подкрепа. Възможността за 

промяна на референтния период за 

Преходната национална помощ ще позволи 

по-добро насочване на подпомагането, но 

остава отворен въпросът за запазване на 50% 

бюджет от нивата й от 2013 г. По отношение 

на Обвързаната подкрепа 13+2% е най-

ниското ниво, което бихме могли да 

подкрепим“, категоричен бе министърът. 

Той отбеляза още, че подкрепяме 

заделянето на 20% от средствата за директни 

плащания за еко-схеми с обучителна фаза за 

първите 2 години и гъвкавост за прехвърляне 

на неусвоените средства към други схеми – 

за директни плащания и развитие на 

селските райони. „Трябва да бъде запазено 

текущото ниво от 30% бюджет за 

интервенции, свързани с околна среда и 

климат, които да включват плащания за 

райони с природни и други ограничения“, 

интервенции, свързани с околна среда и 

климат, които да включват плащания за 

райони с природни и други ограничения“, 

добави още земеделският министър. Проф. 

д-р Бозуков допълни, че при определянето 

на минималния задължителен праг за 

финансиране на тези интервенции, трябва 

да се вземе предвид стартовата позиция и 

конкретните условия в държавите членки. 

България подкрепи задължителното 

прилагане на преразпределително плащане, 

както и предвиждането на възможност за 

отразяване на спецификите на структурата 

на стопанствата във всяка от страните от ЕС. 

Министърът обясни, че предложението на 

председателството за минимален процент 

от 7,5% преразпределение на плащанията е 

балансираното решение. По думите му, 

опасенията на страната ни са, че 

паралелното завишаване на бюджетите за 

еко-схеми и за преразпределителни 

плащания ще доведат до намаляване на 

базовото плащане, което е основната форма 

за подкрепа на дохода на фермерите. 

 
С пълния текст на статията може да се 

запознаете тук.  

 

Източник: www.mzh.government.bg  

 

 

 

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ministr-bozukov-ne-be-postignato-sporazumenie-po-p/
http://www.mzh.government.bg/
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http://www.datrabg.com/
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Търговията със селскостопански храни в ЕС се срина 

след Брекзит 

 

 

  

Новини за сектора 

Драстичен спад в търговията с хранителни 

стоки се наблюдава в Европейския съюз след 

Брекзит. Само за януари намалението е с 

11%, в сравнение със същия месец на 

миналата година, сочат данните на 

Европейската комисия. 

 
След дълъг период на непрекъснат растеж, 

ЕС претърпя рязък спад в износа на 

селскостопански храни, най-вече поради 

свиването с 800 милиона евро на обема 

продуктите, продавани на Обединеното 

кралство, сочи месечният доклад на 

Комисията за търговията. На годишна база 

износът на селскостопански храни в ЕС е 

спаднал с 24% през януари и с 32% в 

сравнение с предходния месец декември. 

Стойността на вноса от Обединеното 

кралство също е спаднала с 67%, като в 

цифрово изражение загубата е от 874 

милиона евро. 

Редукцията се усеща във всички категории 

милиона евро. Редукцията се усеща във 

всички категории земеделски и хранителни 

продукти. Като цяло общата търговия на ЕС с 

хранителни продукти с всички партньори е 

спаднала с 11% на годишна база до 13,5 

милиарда евро, като най-големите загуби в 

стойността на износа се наблюдават във 

виното (188 милиона евро), храните за 

кърмачета (142 милиона евро), препарати от 

зеленчуци и плодове (89 милиона евро) и 

шоколад и сладкарски изделия (79 милиона 

евро). Отчетени е и спад в стойността на 

износа за САЩ (спад с 254 милиона евро), 

Русия (110 милиона евро), Япония (66 

милиона евро) и Саудитска Арабия (62 

милиона евро). 

Междувременно Обединеното кралство 

зае първа позиция в списъка с дестинации за 

износ на селскостопански храни в ЕС, с 

търговска стойност четири пъти по-голяма от 

САЩ, които са вторият по големина вносител 

на хранителни продукти в ЕС. “Въпреки че 

очакваме отрицателно търговско 

въздействие на Брекзит, трябва да изчакаме 

още няколко месеца, преди да оценим 

реалния му обхват”, коментира пред 

EURACTIV Жоао Пачеко, старши научен 

сътрудник в мозъчния тръст Farm Europe. 

 

Източник: www.agronovinite.com  

http://www.agronovinite.com/
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 Колко произвежда Европа? 

 

 

 

 

 

 

Новини за сектора 

Общата стойност на селскостопанската 

продукция, произведена в страните от ЕС 

през 2019 г. е надхвърлила 449 млрд. евро, 

което е с 2,9 на со повече от предходната 

година. Най-голямата земеделска страна в 

Европейския Съюз е Франция. На нея се пада 

17,2 на сто от цялото земеделско 

производство на съюза, което в парично 

изражение достига до 77 млрд. евро. Следват 

я Италия и Германия с 55 млрд.евро годишно 

производство от земеделието. 

  

Най-голям дял в производството на 

агростоки имат млякото и зърнените култури 

- съответно 59,3 и 51,9 млрд. евро. Следват 

свинско месо, пресни плодове и зеленчуци, 

едър рогат добитък, плодове, фуражи, 

декоративни растения, птиче месо, вино, 

картофи и яйца. 

я Италия и Германия с 55 млрд.евро 

годишно производство от земеделието. 

Най-голям дял в производството на 

агростоки имат млякото и зърнените култури 

- съответно 59,3 и 51,9 млрд. евро. Следват 

свинско месо, пресни плодове и зеленчуци, 

едър рогат добитък, плодове, фуражи, 

декоративни растения, птиче месо, вино, 

картофи и яйца. 
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Актуални новини за зеленчукопроизводството   

  Текущите оценки на САРА за 

производството на домати през тази година е 

за количества, надвишаващи с 7% 

миналогодишните обеми достигащо 140 

хил.т. Добитото количество за 2020 г. се 

оценява в границите на 130 хил.т. 

Производството на пипер се очаква да е в 

рамките на 62 хил.т., което представлява с 3% 

под прибраната реколта от 2020 г. Пиперът се 

произвежда в болшинството случаи на 

открито, като добивите варират значително и 

могат да бъдат с +– 13% от очакваните 

количества. 

Прибраното количество краставици през 

2020 г. по предварителни изчисления е за 70 

хил.т. През 2021 година САРА предвижда 

обеми близки до миналогодишните 

достигащи 72 хил.т. Предпочитани от 

производителите заради специализацията на 

производителите и по-ниската външна 

конкуренция, краставиците се утвърждават 

като водещ за страната оранжериен 

зеленчук. 

Тази зима са отчетени по-ниски цени на 

домати и краставици в сравнение с 

предишните няколко години, като причина за 

това е световната пандемия от COVID-19. 

Цените на зеленчуците са сред най-

засегнатите от затварянето на ХоРеКа канала 

и от намаленото потребление. Изкупните 

цени на домати за първото тримесечие на 

2021 г. са по- ниски в сравнение със същия 

период на миналата година със 7%. При 

краставиците, средната цена за първото 

тримесечие по данни на НСИ е 1,86 лв. при 

1,75 лв/кг през 2020 г., което е с 6% нагоре. 

Цените на сладкия пипер в Европа в 

последните няколко седмици вървят надолу, 

като от почти 2 евро/кг за червени чушки 

през зимните месеци, те 

падат, като при зеления пипер в Италия в 

края на 

 
през зимните месеци, те падат, като при 

зеления пипер в Италия в края на м.май 

стигат 0,30 евро/кг. 

Цените на едро на доматите в ЕС през 

м.април отчитат слабо понижение с -7% и от 

около 1,14 евро/кг през м.март достигат 1,06 

евро/кг. Тези цени са малко по-високи 

отколкото средните за последните 5 години. 

Цените в Испания са подложени на най-

силни колебания, след като през м.февруари 

бяха паднали до 0,54 евро/кг, а през м.април 

са на равнища от 0,97 евро/кг. Цените за 

м.май-юни в ЕС се прогнозира да бъдат 

около 0,75 евро/кг, като сезонното 

увеличено предлагане, натиска от внос и 

неяснотите около туризма ще държат цените 

надолу въпреки растящите разходи. 

През м.април и май, цените на сладкия 

пипер на едро в Испания стигнаха до 2,40 

евро/кг в средата на м.април в резултат на 

студената вълна. 

Цените на едро на краставици през м.май 

се понижават ускорено в ЕС, като в Испания 

те са 0,70 евро/кг. 

Източник: Бюлетин 5/ май 2021, САРА 
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Фермер променя 

държавна граница 

Японец плати 25 000 

долара за 2 пъпеша 

 

 

 

 

Фермер от Белгия промени границата 

между Франция и Белгия, като премести 

камък, съобщиха БиБиСи. По-интересна е 

самата предистория. 

Началото е поставено преди два века, 

когато е договорена границата между двете 

държави. Тя се простира на 620 км и е 

обозначена от стотици каменни стълбчета. 

Преди няколко месеца обаче местен жител 

открива, че едно от тях е преместено с 2,29 

метра навътре на френска територия. Така 

Белгия се оказва с една идея по-голяма. 

Една от хипотезите е, че 200-годишният 

камък е препречвал пътя на трактор и 

фермерът е бил принуден да го премести. В 

интервю обаче кметът на белгийската комуна 

Еркелин отбелязва, че собственикът на 

парцела е бивш ветеринарен лекар, а самият 

камък се намира в гора. 

 

Каквато и да е истината обаче, този случай 

не остава незабелязан от световните медии. 

За него се разчува бързо и вместо да бъде 

разрешен тихо и кротко, вече са намесени 

управленията на двете страни и 

преместването ще отнеме месеци и купища 

документи. 

Източник: www.agri.bg  

Два пъпеша от известния сорт юбари 

намериха купувач за 2,7 милиона йени, 

което се равнява на почти 25 хиляди долара. 

 

Получената висока цена е 22 пъти по-

голяма от миналогодишната, което е сигурен 

белег, че японската икономика се съвзема. 

Купувачът се оказва местен производител 

на бебешки храни. Ръководителят на 

компанията пожелал, печелейки търга, да 

предаде доброто си настроение и на други 

свои съграждани. 

Търговете на сезонни плодове в Япония 

често привличат богати купувачи в търсене 

на престиж и безплатна реклама. 

През 2019 година два пъпеша юбари 

достигнаха рекордната цена от 5 милиона 

йени. Но миналата година тази сума падна 

до катастрофалните 120 хиляди йени заради 

пандемията. Тя прогони богатите купувачи 

от наддаванията. 

Престижните пъпеши юбари идват от 

японския остров Хокайдо, една желана 

туристическа дестинация. Но понастоящем 

островът е поставен в локдаун, както и други 

девет префектури, в това число и столицата 

Токио. 

Източник: www.agrozona.bg  

Любопитно 

http://www.agri.bg/
http://www.agrozona.bg/

