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Общо събрание на СППЗ
На 24.06.2021 г., в конферентната зала на
Парк и СПА хотел „Марково”, с. Марково,
обл. Пловдив се проведе общо събраниесреща на Съюза на преработвателите на
плодове и зеленчуци. Официални гости на
събитието бяха г-н Емил Дърев, съветник на
Министъра на МЗХГ по въпросите за
Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) и проф. Пламен Моллов, почетен
председател на Съюза и ректор на УХТПловдив.

Срещата бе открита от Председателя на
Управителния съвет на СППЗ – г-н Стойко
Кировски с думите – „Продължаваме да
работим и живеем в нетипична - епидемична
обстановка. Налага ни се ежедневно да
вземаме непопулярни решения и да се
справяме в доста непредвидима среда. В
така създалата се ситуация е добре да сме
обединени и с готовност да си помагаме за
по-лесното ѝ преодоляване. Сега повече от
всякога
усещаме
предимствата
на
съюзяването и защитата на общността – Съюз
на преработвателите на плодове и
зеленчуци!“
На мероприятието бе направен Преглед на
изпълнението на Насоките за развитие на
СППЗ 2020 г. и бяха обсъдени различни теми,
като основните акценти бяха стартиралия
хахахахахах

преработвателен
сезон
’21г.,
необходимостта от държавни помощи De
minimis за изкупуване на български плодове
и зеленчуци за преработка и предстоящия
прием по Подмярка 4.2. на ПРСР.

В експозето си г-н Дърев информира
присъстващите за инициативата на МЗХГ –
ДФЗ за стартиране разглеждането на
проекти от Прием 2018 г. оценени с 69 до 66
т. вкл., за които ще бъде осигурено
финансиране.
Приемът на нови проекти по подмярка 4.2
на ПРСР ще стартира в началото на м. юли и
ще бъде „отворен“ до края на ноември, за
да се осигури 2 месеца разминаване с
подмярка 4.1. Успокояващото при този
прием, е че ще бъде публикувано
Ръководство за изискванията при отчитане
на
проектите
и
ще
се
спре
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порочната практика да се получават отговори
от типа на „Отрязани са ви средства, защото
не отговаряте на вътрешните правила за
оценка на Фонда“.
Критерият
за
36м.
история
на
предприятието няма да отпадне, но ще се
публикуват изключенията, които СППЗ
направи и за които членовете на СППЗ са
информирани.
Вероятно и през 2022 година ще има
прием по подмярка 4.2. и 4.1
В залата презентация направи г-жа Ирина
Филипова, фирма Датра ЕООД, която
представи решения за сортиране на свежи,
замразени и сушени плодове и зеленчуци,
ядки и семки.

консорциуми по Хоризонт Европа, посветени
на устойчивото производство на храни.
Г-жа Красимира Иванова представи
консорциума
БАСФ
и
работата
на
българското представителство, а г-н Върбан
Върбанов, регионален търговски мениджър
Южна България и г-жа Павлина Великова,
маркетинг
житни
култури,
трайни
насаждения и зеленчуци, представиха
презентация на тема „Устойчиво земеделие
с БАСФ: За качествена и безопасна
продукция и по-добро управление на
риска“.

Г-жа
Светла
Боянова,
Институт
агростратегии
и иновации презентира
стратегията „От фермата до трапезата”,
Плана за възстановяване и устойчивост и
предстоящите приеми на проекти на
консорциуми по Хоризонт Европа, посветени
на устойчивото производство на храни.

СППЗ приветства своите нови членове
своята общност. В събитието на 24 юни
фирмите „Валбес Фуудс” ЕООД – гр.
Ботевград и „Мутафчиев 57” ЕООД – с.
Калековец станаха част от многобройната,
утвърдена и влиятелна бизнес общност,
която насърчава и популяризира принципите
на отговорното и устойчиво развитие.

Съюз на преработвателите на плодове и
зеленчуци представи най-новите членове на
своята общност. В събитието на 24 юни

Уважаеми колеги, радваме се, че сте част
от голямото семейство на Съюз на
преработвателите на плодове и зеленчуци!
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Eтап II от проектна дейност 4 на проекта „Активно
стареене”
Вече повече от една година СППЗ е
партньор на Българска стопанска камара
/БСК/ в изпълнението на проект: „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“.

служителите;

провеждане
на
приемни
в
предприятията
за
информиране
и
консултиране
на
работниците
и
служителите;
 провеждане на секторни срещи за
обмяна на опит;
 изготвяне на доклад за резултатите от
проведените работилници, приемни и
срещи за обмяна на опит;
 внедряване на иновативен модел за
описание,
ергономия
и
дизайн
(реорганизация) на работното място,
съобразен с потребностите на възрастта и
насърчаването на по-дълъг трудов живот и
способност за работа;
 внедряване на помощен инструмент в
дейността на менторите (наставниците) в
предприятията
по
отношение
на
осигуряването на условия за трансфер на
знания и опит между поколенията, както и
за адаптиране и социализиране на
новопостъпилите работници и служители;
 внедряване на инструменти за
адаптиране
на
работните
места
и
дейностите към специфичните потребности
и възможности на хора с хронични
заболявания.
На следващата страница ще откриете
подробна информация за предстоящите
мероприятия, както и сроковете за
заявяване на участие.

Обръщаме се към вас с покана да се
включите в дейността, която е от ключово
значение за осигуряване на устойчивостта
на резултатите от проекта след неговото
приключване.
Целта на дейността е внедряване и обмен
на добри практики относно приетите на
секторно ниво политики и инструменти,
ангажиране и повишаване компетентността
на мениджъри, специалисти по човешки
ресурси, ръководители на екипи, ментори и
други
работници
служители
от
предприятията втяхното прилагане.
Конкретните задачи на Дейност 4 – Етап II
са, както следва:
За заявки, повече информация и
 провеждане на работилници за умения
въпроси, ни пишете на info@org-bg.net или
на мениджъри, специалисти човешки
се свържете с нас на телефон 02/987 47 43
ресурси и представители наработниците и
служителите;
провеждане
на
приемни
в
Бюлетинна Съюз
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Важни срокове по проект „Активно стареене”
Онлайн работилница за умения
Цел: Придобиване на знания и практически умения при прилагането на
междупоколенческия подход в управлението на хора и екипи, в прилагането на иновативни
инструменти за осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови
потребности на различните генерации
Участници: мениджъри на структурни звена, ръководители на екипи, преки ръководители,
специалисти ЧР и администриране на персонал, специалист по ЗБУТ, синдикални дейци
Дата на провеждане: 13.10.21 г.
Срок за записване: 31.08.21 г.

Провеждане на присъствени приемни в предприятията
Цел: Практическо консултиране по проблемите, свързани с политиките и програмите в
областта на активното стареене и солидарността между поколенията в конкретната фирма.
Чрез свободна дискусия участниците ще бъдат консултирани и ще получат практически
съвети и идеи относно походите и мерките за поколенческите различия
Участници: по 5 лица от всяко предприятие, като достъпът до консултиране е свободен за
всички заети
Дата на провеждане: 25.07.21 – 12.11.21 г. Срок за записване: 19.07.21 г.

Провеждане на присъствени секторни срещи за обмяна на опит
Цел: споделяне на добри практики в областта на активното стареене, осигуряването на
условия за продължителен трудов живот и способност за работа
Участници: 20 лица – представители на предприятията, участвали в проекта; представители
на предприятия от сектора, синдикални дейци на ниво бранш и предприятие; представители
на партньорски институции – министерства, образователни институции, консултантски
организации и др.
Дата на провеждане: 18.11.21 г.
Срок за записване: 08.10.21 г.

Онлайн работилница за ментори
Цел: повишаване на компетентността и развитието на умения в менторите (наставниците)
за ползване на техники и похвати в процеса на трансфер на знания и опит между
поколенията; консултиране и подпомагане на ментори по темата, както и за адаптиране и
социализиране на новопостъпилите работници и служители
Участници: по 4-ма участници от предприятие, по 2 предприятия от сектор- участници,
които (ще) имат ролята на ментори (наставници)
Дата на провеждане: 10.09.21 г.
Срок за записване: 06.08.21 г.

Онлайн срещи за консултиране по внедряването на инструменти за
хронични заболявания
Допълнително ще бъде предоставена информация за тази дейност.
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Новата ОСП: Имаме сделка
3 години, 25 триалога, 3 супер триалога, 1
джъмбо триалог, 100 технически срещи.
Толкова усилия и време отне на странитечленки
да
изградят
новата
Обща
селскостопанска
политика
на
Стария
континент.

постигнали споразумение, или не”, каза
Мария до Сеу Антунеш, министър на
земеделието на Португалия.
Очаква се предварителното споразумение
да бъде одобрено от министрите на
селското стопанство на ЕС на предстоящото
заседание на Съвета по селско стопанство и
рибарство, което се проведе на 28—29 юни.
Междуинституционалните
преговори
обхванаха и трите регламента, които
съставляват пакета за реформа на ОСП, и се
съсредоточиха върху някои от нерешените
преговорни въпроси, включително:
- минималния бюджет за директни
плащания за екосхемите и установяването
на период на обучение за държавите
членки;
- задължителното минимално равнище на
вътрешно сближаване за директните
плащания;
- по-голямо преразпределение на
директните плащания;
- включването на социално измерение в
ОСП;
- привеждането на ОСП в съответствие с
Европейския зелен пакт.
След въвеждането в края на 2020 г. на
преходна договореност новата ОСП ще влезе
в сила в периода 2023—2027 г.

Португалското председателство на Съвета
постигна предварително споразумение с
Европейския парламент относно реформата
на общата селскостопанска политика (ОСП) за
периода 2023—2027 г.
Споразумението проправя пътя за поопростена, справедлива и екологосъобразна
ОСП, която ще осигури устойчиво бъдеще за
европейските земеделски стопани. Новата
ОСП укрепва мерките в областта на околната
среда и същевременно включва разпоредби,
които да осигурят повече подкрепа за помалките земеделски стопанства и да
подпомогнат младите земеделски стопани да
навлязат в професията.
“Много сме доволни от постигнатия през
последните два дни напредък, което ни дава
увереност, че са налице необходимите
условия за постигане на споразумение.
Предложенията обаче трябва да бъдат
одобрени от държавите членки и едва тогава
можем наистина да кажем дали сме
постигнали споразумение, или не”, каза
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Българската позиция за ОСП: Обвързаната подкрепа
остава ключов приоритет
Ключов приоритет в новата Обща
селскостопанска политика за България остава
обвързаната
подкрепа.
Това
заяви
министърът на земеделието проф. д-р Христо
Бозуков по време на заседание на Съвета на
ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург.
Страната ни е удовлетворена от постигнатия
компромис за нивото на подкрепа от 13+2%.
Той обаче изрази сериозно безпокойство от
изключването на трапезните картофи от
списъка с допустими за подпомагане по
обвързаната
подкрепа
продукти.
„От
изключително значение за нас е да
продължи прилагането на подкрепата за
картофопроизводителите“.

ограничения, като помага и да се запази
природата от негативни последствия за
околната среда и ландшафта. Има много
важно
социално
въздействие
върху
множество малки земеделски стопани в
отдалечени райони.

Запазва се преходната национална помощ
Друг много важен приоритет за страната е
запазване на преходната национална
помощ. България постигна продължаване на
прилагането на този тип подкрепа, с
възможност
за
актуализиране
на
референтните периоди за необвързаните
схеми и с намаляващ бюджет с по 5%
годишно от 2024 г. Според Бозуков страната
ни би могла да прояви гъвкавост като
приеме заделяне на 25% от директните
плащания за еко-схеми. Важно е да се
осигури подходящият инструмент за
минимизиране на риска от неусвояване на
средства чрез прилагането на т.нар. „долна
граница“, под която неизползваните
средства за еко-схеми ще могат да се
пренасочат за друг вид подпомагане за
земеделските стопани.
В дух на компромис страната ни може да

Без подкрепа за картофопроизводителите?
България изготви Декларация, подкрепена
от Румъния, Словакия и Чехия, в която се
посочва, че запазването на всички
инструменти
за
подпомагане
на
картофопроизводителите, които са налични в
момента, е от огромно значение за нас и е в
унисон с целите на реформата. Тя осигурява
по-добро ниво на подпомагане за малките и
средни
производители,
предотвратява
обезлюдяването на районите с природни
ограничения, като помага и да се запази
подкрепи използване
природата
негативни последствия
за
Бюлетин
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на 10%
плащания

от
за
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подкрепи използване на 10% от средствата за
директни плащания за преразпределяне, в
случай че за отчитането на този процент се
включат и средствата от другите инструменти
като тавани и намаления на плащанията,
както и схемата за дребни земеделски
стопани. Важно е обаче комбинирането на
задължителните бюджети в отделните
направления – за преразпределение на
плащанията и за еко-схеми да не доведе до
прекомерно
намаление
на
базовата
подкрепа на земеделските стопани.

Важен компромис
Договорена
е
възможността
за
изключване на стопанства до 10 хектара от
прилагането на стандартите за Добро
земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) 8
и 9 относно диверсификация на културите и
заделянето
на
минимален
дял
от
обработваемите земи за екологични цели.
По думите на министъра, социалната
условност е високоприоритетна за България
тема в контекста на защитата на трудовите
права на всички европейски граждани, заети
в сектора на земеделието на ЕС. Бозуков
подчерта, че социалната условност следва да
се прилага от 2025 г. по начин, който не
създава допълнителна тежест.

напояването трябва да бъдат допустими
такива за нови съоръжения. „Необходимо е
да се осигури финансиране в размер на
100% от допустимите разходи за инвестиции
в инфраструктура извън стопанството, която
да бъде използвана за напояване“,
категоричен бе проф. Бозуков.
В рамките на заседанието министър
Христо Бозуков проведе разговор с
еврокомисаря по земеделие и развитие на
селските райони Януш Войчеховски, който го
увери, че е отворен за допълнителни
консултации и търсене на решение как могат
да
бъда
подкрепени
картофопроизводителите у нас и след 2023 г.
Проф. д-р Бозуков проведе и неформална
среща с председателстващия Съвета и
министър на земеделието на Португалия
Мария до Сеу Антунеш. От своя страна, тя
предложи България и Португалия да
обменят добри практики, включително
относно подкрепа за производители от
необлагодетелствани региони. Основната
цел е да бъдат намерени решения за
подкрепа на чувствителни сектори за нас
като картофопроизводството.

Източник: www.mzh.government.bg

Инвестиции в напояването
По отношение на инвестициите в
напояването трябва да бъдат допустими
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Общата селскостопанска политика и Зелената
сделка
С
временното
политическото
споразумение от 25 юни по Регламента за
Стратегическите
планове
по
ОСП
Европейският парламент и Съветът се
споразумяха
за
по-справедлива,
поекосъобразна, с по-силен акцент върху
хуманното отношение към животните и погъвкава
нова
обща
селскостопанска
политика. От януари 2023 г. нататък ще
започнат да се съблюдават по-амбициозни
цели за опазване на околната среда и във
връзка с климата, съобразени с целите на
Европейския зелен пакт/Зелена сделка. Също
така, в новата ОСП е предвидено посправедливо разпределяне на помощта,
особено на предназначената за малките и
средните семейни земеделски стопанства,
както и за младите селскостопански
производители.

документ)

- Макар и като рецитал компромисните
текстове предвиждат когато се оценяват
проектите на Стратегически панове на
страните членки, Комисията да трябва да
оцени и съгласуваността и приноса на
Стратегическия
план
по
ОСП
към
законодателството и ангажиментите на ЕС
по отношение на околната среда и климата
и към целите на Съюза до 2030, които са и
към целите на Съюза до 2030, които са
заложени в Стратегията „От фермата до
трапезата“
и
Стратегията
за
биоразнообразието.
- През 2025 ще се направи независима
оценка доколко Стратегическите планове
постигат амбициозните цели на F2F и ако се
налага Комисията може да поиска
актуализация на Стратегическите планове.
- Предвижда се анекс към Регламента за
Стратегическите планове по ОСП със списък
от законодателство за околна среда и
климат, за което целите, които страните
членки залагат в своя Стратегически план,
трябва да допринесат.

Политическият компромис предвижда
съгласуваност
(consistency)
на
Стратегическите планове със Зелената
сделка:
- Остава изискването на чл. 106, пар. 2 от
Регламента одобрението на Стратегическите
планове да става на базата на правно
обвързващи документ (Стратегията „От
фермата до трапезата“ - F2F - не е такъв
документ)
Бюлетин на
Съюз наипреработвателите
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Следващи стъпки
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трябва да допринесат.
Следващи стъпки
Преди да влезе в сила, новата ОСП, която е
уредена с три регламента — хоризонтален
регламент, регламент за стратегическия план
и регламент за общата организация на
пазарите, трябва да бъде официално
одобрена от Европейския парламент и
приета от Съвета. Още на 28 юни се проведе
Съвет на министрите по земеделие, където
компромисния пакет
се
обсъди
от
министрите по земеделие и рибарство, а на 1
юли се проведе обсъждането им в Комисия
по земеделие и селски райони на
Европейския
Парламент.
Предстоят
технически и юридически детайли, така че в
крайна сметка законодателството да бъде
прието до края на 2021 г.

Европейския
Парламент.
Предстоят
технически и юридически детайли, така че в
крайна сметка законодателството да бъде
прието до края на 2021 г.
Колкото до националните стратегически
планове по ОСП, срокът за представянето на
техните проекти от държавите членки е 31
декември 2021 г. След това Комисията ще
разполага с шест месеца, за да ги оцени и
одобри, а те самите ще влязат в сила от
началото на 2023 г.
Материалът е изготвен от Светла
Боянова, Институт за агростратегии и
иновации
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Актуални новини за зеленчукопроизводството
Данните на МЗХГ за производството на
основните зеленчуци през 2020 г. показват
спад, който достига на годишна база – 20%
при доматите и пипера и 26% при
краставиците. Причините за това намаление
се дължат най-вече на реколтираните площи
на открито, които при доматите са с 45% помалко, при пипера с 13% и краставиците –
55%. Оранжерийното производство си остава
на нивата подобни на 2019 г. Добивите са
приблизително подобни на тези от
предходната 2019 г., а съкращението на
площите не може да се обясни с
производствени и икономически причини.
Текущите
оценки
на
САРА
за
производството на домати през тази година е
за
количества,
надвишаващи
с
7%
миналогодишните обеми достигащо до 125
хил.т. Производството на пипер се очаква да
е в рамките на 53 хил.т., което представлява с
3% над реколтата от 2020 г., когато
производството е 51 хил.т. едно от найниските нива за последните 10 години.
Изкупните цени на домати за първото
тримесечие на 2021 г. са по-ниски в
сравнение със същия период на миналата
година със 7%, краставиците са с 6% нагоре
до 1,86 лв/кг. През второто тримесечие се
очаква цените да останат с 3-5% под тези за
същия период на миналата година, което да
е последвано от по-високи цени в края на
годината.
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.
Цените на сладкия пипер в ЕС претърпяха
турболенции, с рязко покачване през
м.април и нормализиране през м.май.
Червеният пипер в Испания се предлага на
едро между 1-1,15 евро/кг. Цените на едро в
Турция за последните 3 месеци остават на
нива 0,55-0,60 US$/кг по данни на
www.tridge.com . В края на м.юни те са
около 0,59 US$/кг и вероятно дори да има
понижение, те няма да слязат под 0,55 до
началото на есента.
Цените на едро на краставици през м.юни
продължават да се понижават в ЕС, като в
Испания те са 0,60 евро/кг., докато цените
на едро в Турция спадат с 15% на нива до
0,30 US$/кг от 0,35 US$/кг месец по-рано.
Тези цени са сходни с цените от миналата
година.
Източник: Бюлетин САРА/м. юни 2021
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Без ясен критерии за класификация на
преработените храни
Домашната храна не е автоматично поздравословен избор, смятат учени
По време на уникално проучване
изследователи от Университета в Съри и
Европейския съвет за информация за храните
(EUFIC) преглеждат над 100 научни статии, за
да проверят дали съществуват различни
критерии при разработването на системи за
класификация на преработените храни и ако
да, какво ги отличава. Системи за
класификация, които категоризират храните
според тяхното „ниво на преработка“, са
използвани за прогнозиране на качеството на
диетата и резултатите за здравето,
информиране
на
насоките
и
при
разработването на продукта.

това на схеми за профилиране на
хранителни вещества като Nutri-score, която
преобразува хранителната стойност на
продуктите в прост код, състоящ се от пет
букви.
Само
няколко
от
системите
за
класификация, разгледани в анализа, също
признават
преработката
на
храни,
извършена у дома, и вместо това се
фокусират повече върху промишлено
преработените храни. Изследователите
смятат, че този пропуск е погрешен, тъй като
домашната храна не е автоматично поздравословен избор.
Какво стои зад термините
Категоризирането на храни, считани за
„ултрапреработени“ и какво се разбира под
този термин, също е обект на изследването.
Въпреки че има много разногласия относно
термина, от наличните доказателства се
смята, че тези храни могат да се отнасят до
затлъстяването поради енергийна плътност
и свойства на храната, като текстура.
Кристина
Садлър,
следдипломна
изследователка и докторант в Университета
в Съри и старши мениджър в EUFIC, която е
ръководила
изследването,
заявява:
„Открихме, че обработката на храни и
степента на обработка се използват по
различен
начин
от
различните
класификационни системи. Притеснително
е, че няма ясни споразумения за това какви
характеристики правят храната повече или
по-малко преработена и как това е свързано
със съвети за здравословно хранене, което
може да затрудни потребителите да правят
последователен информиран избор. “
Източник: www.agrozona.bg

Няма единни критерии
Изследователите установяват, че повечето
критерии на класификационната система не
са в съответствие със съществуващите научни
доказателства за храненето и преработката
на храни. Смята се, че това може да
произтича от различни перспективи и
намерения зад развитието на някои
класификационни системи. Изследователите
също така отбелязват, че не са включени
измервания на хранителното съдържание в
някои системи, което може да обърка
потребителите. Авторите противопоставят
това на схеми за профилиране на хранителни
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
на плодове
и зеленчуци |Брой 6/2021
вещества
като
Nutri-score,
която
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Създадоха суперпестицид от бира и животинска тор
Той се справя успешно в борбата с нематодите и повишава добивите.
Предстоят задълбочени изследвания на ефекта му
Испански учени от
Института
за
земеделски изследвания и разработки
Нейкер създадоха нов полезен пестицид, в
чийто състав влизат отпадни продукти от
производството на бира, пише Rosng.ru,
позовавайки се на публикация в списанието
Frontiers in Sustainable Food Systems.

Става дума за комбинация от бирено
кюспе и кравешка тор. Учените са смесили
двете съставки с кюспе от рапица. Установено
е, че крайният продукт може да се пребори
успешно с нематодите - вредни паразити в
почвата, които разрушават корените на
растенията.
Тестовете на новото средство за
растителна защита били провеждани със
салата.

Това е една от популярните култури в
наши дни. Няколко дни след внасянето на
суперпестицида повредените корени са
намалели няколко пъти. След това учените
са регистрирали ръст на добивите от салата с
15% в сравнение със здрави насаждения, но
необработени с новия пестицид.
Изследването на почвата показало
още рязко увеличаване на съдържанието на
кислород в нея, което говори за увеличаване
на количеството полезни микроорганизми в
нея.
Рапичното и бирено кюспе съдържат
висока доза азот, който повишава
активността на полезните микроорганизми,
казва водещият автор на изследването
Маите Гандариасбейтиа.

По думите й това допринася за
оползотворяването на други органични
вещества, например тор. По този начин
възниква нещо като “натрупващ ефект”. В
бъдеще ученият планира да бъдат изучени в
дълбочина процесите, които протичат в
резултат
на
обработката
с
новия
суперпестицид.
Източник: www.agri.bg
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