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СППЗ ще участва с колективен щанд на 

изложението Veggie World, Мюнхен  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Новини от СППЗ 

Съюзът на преработвателите на плодове и 

зеленчуци, като устойчива и ангажирана към 

просперитета на членовете си организация 

следи новите възможности и тенденции в 

развитието на пазарите на храни. След 

обстоен преглед, с цел идентифициране на 

нови ниши за реализация, установихме 

необходимостта да направим именно след 

кризата на световната пандемия своето 

първо колективно участие на фирми, 

произвеждащи консервирани плодове и 

зеленчуци на изложението Veggie World 2021 

в Мюнхен в периода 13.11. – 14.11.202 г.  

Фирмите - членове на Съюза винаги са 

приветствали преките контакти с клиентите 

си и в открит  диалог  са обсъждали  

впечатленията и  очакванията им  за 

предлаганите от тях продукти.  

След почти година и половина спазване на 

с 

строги правила, наложени от COVID 

пандемията, с участието в това изложение 

ще се възобнови тази практика и ще даде 

възможност на членовете ни директно да 

представят най-новите си продукти на 

широк кръг потребители. 

За да сме полезни и да осигурим тази 

възможност на нашите членове, от СППЗ 

следим и осигуряваме различни форми на 

участие в изложения, панаири и форуми, на 

които компаниите комуникират лице в лице 

с клиентие, проучват потребителските 

нагласи и очаквания и работят в посока все 

по-пълното им задоволяване. 

Приканваме заинтересованите фирми да 

заявят желание за участие в офиса на СППЗ. 

Допълнително ще публикуваме подробна 

информация за изискванията към 

участниците.  
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Новият прием по подмярка 4.2 отваря на 9 август  
 

 

 

 

 

 

 

Новини от СППЗ 

От 9 август до 17 декември 2021 г. 

подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от ПРСР ще бъде отворена, 

съобщиха от земеделското министерство. 

Общият размер на бюджета, предвиден за 

процедурата възлиза на 387 164 029 лв. 

Управляващият орган на Програма за 

развитие на селските райони публикува за 

информация финален вариант на Насоки по 

процедура чрез подбор на проектни 

предложения. 

Целите, които се поставят в този прием са 

по-добро използване на факторите за 

производство; въвеждане на нови продукти, 

процеси и технологии, включително къси 

процеси и технологии, включително къси 

вериги на доставка; подобряване на 

качеството и безопасността на храните и 

тяхната проследяемост; подобряване 

опазването на околната среда;  

Минималният размер на допустимите 

разходи за един проект е  29 337 лв., 

максималният размер за един кандидат е 5 

867 400  лв 

Допустими по подмярка 4.2 са кандидати, 

които са юридически лица, които са 

извършвали дейности по преработка на 

селскостопански продукти  без прекъсване 

през последните 36 месеца към датата на 

подаване на проектното предложение. 

 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
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Новини от СППЗ 

http://www.datrabg.com/
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В сезона на мармаладите - нова наредба с 

изисквания за производителите   

 

  

Изцяло новият Закон за храните беше 

обнародван на 9 юни 2020 г. Оттогава 

периодично се изготвят подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му. 

Поредният такъв е Наредба за изискванията 

към плодовите конфитюри, желета, 

мармалади, желе-мармалади и подсладено 

пюре от кестени. 

 
Тя ще отменени действащата в момента 

наредба, приета с Постановление № 45 на 

Министерския съвет от 2003 г. Любопитното 

е, че изискванията не се прилагат, когато 

изредените продукти се влагат при 

производството на фини печива, сладкарски 

изделия, бисквити и други. 

В документа е ясно разписано що е то 

конфитюр и какво трябва да е съдържанието 

на плодовете в производството на 1000 г 

готов продукт. Вижте още с какво се отличава 

конфитюрът екстра качество, кога се 

използват наименованията „желе“ и „желе 

екстра качество“. Имаме още желе-мармалад 

и подсладено пюре от кестени. 

Интересното е, че „мармалад“ се използва 

за означаване на смес от цитрусови плодове, 

докато отделно имаме „мармалад от 

плодове“. Тук наименованието трябва да 

съдържат информация за използваните 

плодове, а в случаите когато те са повече от 

3, може да се изпише само „смес от 

3, може да се изпише само „смес от 

плодове“. 

Показателят „сухо вещество“, изразен в 

проценти, трябва да бъде не по-малко от 60, 

с изключение на тези, при които захарите са 

напълно или частично заменени с 

подсладители. 

Етикетът трябва да съдържа указание за 

количеството вложен плод, а когато се 

използват водни екстракти от плодове, 

масата на водата се изважда. Нужна е още 

информация за общото захарно 

съдържание, определено рефрактометрично 

при 20°С. 

В Приложение 1 са посочени допустимите 

допълнителни съставки, като мед, сок от 

плодове, етерични масла, спортни напитки и 

др. В Приложение 2 пък са изредени 

технологичните практики за обработката на 

вложените суровини. 

По този начин Наредбата ще гарантира 

висока степен на защита на здравето и 

правата на потребителите, като осигури 

информираност за тази група храни. 

Допълнително документът ще улесни 

свободното движение на плодовите 

конфитюри, желета, мармалади и 

подсладено пюре от кестени. Ще се 

ограничат и възможностите за системни 

нарушения, ще се повиши ефективността на 

официалния контрол на тези продукти. 

Проектът на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на 

Наредба за изискванията към плодовите 

конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени е 

на обществено обсъждане до 13 август. 

Новини от СППЗ 

https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-14072021/
https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-14072021/
https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-14072021/
https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-14072021/
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Запишете се за безплатно участие на info@org-
bg.net  

 
 

 

 

   

Новини от СППЗ 

сектора 

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 

В резултат от участието в работилницата, обучените лица ще придобият знания и 

практически умения в областта на прилагането на междупоколенческия подход в 

управлението на хора и екипи, прилагане на иновативни инструменти за управление на стрес 

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.   

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  

В резултат от участието в работилницата, обучените лица ще придобият: познания и 

умения за прилагане на менторството като инструмент за споделяне на опит и трансфер на 

знанията между поколенията; познания и умения да предоставят менторска подкрепа на 

представителите на различните генерации, като подбират и използват подходящи техники и 

похвати, съобразени с мотивацията, комуникационните особености и стиловете на учене на 

различните поколения 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 
Цел: запознаване с иновативни инструменти, свързани възможностите за адаптиране на 

работните места към специфичните потребности на хора с хронични заболявания; основните 

изисквания и принципи за създаване на здравословна и мотивираща работна среда за хората 

с хронични заболявания; възможностите за повишаване на удовлетвореността на 

работниците и служителите с хронични заболявания; добри практики в страни от ЕС, за 

работа с хронично болните; подробна информация как да се помогне на работещите с 

хронични заболявания на работното място. 

Участници: мениджъри по човешки ресурси, ръководители и специалисти на служби по 

безопасни и здравословни условия на труд, синдикални дейци, работници и служители, 

специалисти по трудова медицина. 

Дата на провеждане: 24.09.21 г.  Срок за записване: 15.09.21 г.   

 

mailto:info@org-bg.net
mailto:info@org-bg.net
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Как ще изглежда светът след COVID-19? 
  

Новини за сектора 

Учебната година приключи и за Европа, 

която наваксва изоставането си по 

отношение на ваксинациите, може да се 

очаква с утеха сценарий на затихваща 

пандемия. Във Франция тя следваше общ 

модел за цяла Европа. 

 
Започнала през декември 2019 г., 

пандемията доведе до радикално затваряне 

през март 2020 г., последвано от още две 

вълни и нови две „прагматични“ блокади 

през октомври 2020 г. и февруари 2021 г., 

пишат Марк Гио и Раду Вранчеану, 

преподаватели във Висшето училище по 

икономически и търговски науки (ESSEC) в 

Париж за френския вестник La Tribune. 

Не се чувстваме компетентни да 

оценяваме здравната реакция на 

правителството на пандемията и затова я 

приемаме като даденост. Здравната криза 

породи безпрецедентна от Втората световна 

война насам световна икономическа криза и 

предизвика силен отговор на правителствата 

в икономически план, от който можем да си 

извлечем поуки, пишат двамата 

преподаватели. 

Огромни държавни разходи 

На фона на рухналото търсене и 

наложените затваряния с мотото „останете си 

у дома“ повечето държавни ръководители 

възприеха принципа на подкрепата на всяка 

цена. Те мобилизираха огромни държавни 

разходи и поеха безпрецедентни дефицити 

разходи и поеха безпрецедентни дефицити 

заради безпокойството си за икономиката в 

краткосрочен план. 

Тази бюджетна XXL реакция беше 

улеснена от не по-малко масивните намеси 

на централните банки, които поеха голяма 

част от новите дългове. Принципът на 

действие „ден за ден“ целеше максимално 

ограничаване и дори неутрализиране на 

икономическите последици от здравната 

криза. Всички дебати за нивото на 

задлъжняване и последиците от него бяха 

оставени на заден план в името на 

неотложната необходимост и забавени за 

след пандемията. 

В повечето страни разходите подкрепиха 

директно доходите на домакинствата, най-

вече чрез програмите за частична 

безработица, отговорни за дефицита от 25 

млрд. евро през 2020 г. на Франция. По-

голямата част от предоставените помощи на 

компаниите включваха условието по-скоро 

за поемане на ангажимент за енергиен 

преход, отколкото за запазване или 

създаване на работни места. 

Засилена намеса на държавата в 

икономиката 

Кризата засили намесата на държавата в 

икономиката на две нива. Увеличаването на 

дела на държавните разходи в БВП (62,1% от 

БВП в края на 2020 г.) и вземането на 

решения от държавата, следващи нормите 

на новата визия за екологичен, социален и 

морализаторски капитализъм. В тази нова 

визия основната роля на компаниите да 

създават иновации и да произвеждат 

ефективно търсените стоки и услуги става 

срамна необходимост, която спешно трябва 

да се поправи с афиширане на социална 

мисия. Тя е определена стратегически от 
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Новини за сектора 

мисия. Тя е определена стратегически от 

мениджърите на компании и други 

структури, отговарящи за етичната сфера с 

мисия за избягване на всяка цена на голям 

индустриален инцидент. 

Ясно е, че във Франция тази криза помете 

всички принципи за добро управление на 

публичните финанси без никакъв реален 

дебат. От крайната левица до крайната 

десница, преминавайки през повечето 

правителства, всички разходи се оправдават 

с факта, че нивото на задлъжнялост на 

държавата е ниско. За съжаление обаче 

държавите няма да могат да развяват още 

дълго време знамето на ниската доходност 

по държавните облигации, на които се 

опират. 

Впрочем, доходността е ниска не защото 

инвеститорите имат доверие на харчещите 

държави, а тъкмо напротив, защото имат 

доверие на Германия, която ще покрие 

разходите на останалите. Тенденцията вече 

започва да се променя. Ако погледнем 

развитието през последно време на 

доходността по 10-годишните държавни 

ценни книжа, виждаме тревожно нарастване, 

а спредът между Германия и по-крехките 

държави, най-вече Италия, но също и 

Франция и Испания, се разширява. 

Строгата Германия запази ролята си на 

гарант на единството на еврозоната, като 

прие болезнено емитирането на европейски 

дълг с индиректната гаранция на германската 

държава. Тя трябваше също да преглътне 

закупуването на облигации на стойност 1,850 

трлн. евро от ЕЦБ и отпускането на 

дългосрочни заеми за 1,850 трлн. евро от 

ЕЦБ, целящи да насърчат търговските банки 

да купуват държавен дълг, отново с цел да 

запази единството на еврозоната. 

ЕС пропусна златна възможност да 

наложи реформи на южните страни 

 

Макар че ЕС задейства мащабна програма 

наложи реформи на южните страни 

Макар че ЕС задейства мащабна програма 

с помощи на стойност 750 млрд. евро, тя 

пропусна златна възможност да наложи на 

правителствата на южните държави 

амбициозните реформи, които щяха да им 

позволят да подобрят функционирането на 

икономиката си. Най-неотложните от тях са 

свързани с реформирането на фалиралите 

пенсионни системи, реформирането на 

здравните системи, които се оказаха 

неспособни да се преборят с пандемията, 

реформирането на трудовите пазари с 

„дуална“ структура и реформирането на 

образователната система, за да отговаря по-

добре на нуждите на пазара на труда. 

 
Относително слабата ваксинация засили 

недоверието на европейците към 

европейския проект на фона на общо 

недоволство, следствие от което е Brexit. 

Формулирането на екологични цели не 

успокоява голяма част от населението. 

Управлението на принудителния преход към 

електромобили, но без съответните 

политики за гарантиране на производството 

на батерии, развитието на зарядни станции 

или трансформирането на традиционните 

автомобилни компании създава 

впечатление за непоследователност. 

В същото време зле разбраната екология 

може да разруши съществуващата 

индустрия и да ни направи зависими от 

Китай, затова призивите за национален или 

европейски икономически суверенитет се 

увеличават. Вниманието на управляващите е 
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Китай, затова призивите за национален или 

европейски икономически суверенитет се 

увеличават. Вниманието на управляващите е 

съсредоточено върху повишаването на 

фискалните приходи и облагането с данъци 

на големите технологични компании, които 

са върхът на фискалния айсберг. 

Замразяването на реформите е тревожно, 

защото без по-гъвкав пазар на труда в 

южните страни желанията за 

реиндустриализация ще останат само на 

хартия, още повече че тези страни ще трябва 

да носят бремето на обслужването на 

държавен дълг, който е много по-голям от 

100% от БВП. 

Кризата донесе и насърчителни новини. 

Въпреки някои абсурдни здравни 

ограничения компаниите опитаха с всички 

средства да се приспособят и да продължат 

да произвеждат. Ръстът остана значително 

по-добър през пролетта на 2021 г. спрямо 

второто тримесечие на 2020 г., когато БВП се 

срина с 18,6% спрямо второто тримесечие на 

2019 г. 

Работата от разстояние е изтъквана като 

голямо приспособяване на компаниите към 

кризата и разкрива още веднъж 

възможностите на либералната 

капиталистическа система да поема шок от 

каквото и да е естество. 

Частни компании направиха нещо 

нечувано, за да получат ефективна ваксина за 

по-малко от десет месеца, като в същото 

време развиха иновативни техники за някои 

от тях. Преследването на печалба в най-

благородния смисъл – чрез възможностите за 

иновации и възнаграждаването им, позволи 

да се отговори ефективно на здравната 

криза. 

Мащабът на натрупаните държавни и 

частни дългове през последната година и 

половина ще направят трудни следващите 

години. Лихвите ще се повишат, когато 

централните банки бъдат принудени да 

половина ще направят трудни следващите 

години. Лихвите ще се повишат, когато 

централните банки бъдат принудени да 

прекратят фактическото монетизиране на 

държавния дълг заради ускоряването на 

инфлацията. 

Наред с повишаването на дълговото 

бреме върху държавата ръстът на лихвите 

ще натежи върху частния сектор, 

ограничавайки инвестициите, натрупването 

на капитали и в крайна сметка растежа. На 

последно място, ако има надежда в света 

след коронавируса, тя е свързана с по-

бързото връщане към нормално 

функциониране на пазарната икономика с 

възможно най-малко планова намеса и 

политици, които са по-заинтересовани от 

структурното намаляване на безработицата, 

отколкото от броя на „харесванията“ на 

Facebook страницата си. 

 
Източник: www.investor.bg  

Новини за сектора 

http://www.investor.bg/
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Лабиринт в царевицата - лятно забавление за 

малки и големи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Един ден Алесандро Чиока, фермер от 

Тревильо, Италия, решава да създаде 

нетипична лятна игра, наречена „Моят 

лабиринт в царевичното поле“. Маршрутът е 

дълъг около километър и половина – сложен, 

но не и невъзможен. Освен това полезен и 

забавен, пише италианското издание 

Бергамо Кориере. 

 
Създаденият в Тревильо царевичен 

лабиринт е предопределен да се превърне в 

една от атракциите на лятото в Баса. Той се 

намира във фермата Eredi Ciocca Domenico и 

се простира върху 50 000 кв. метра. 

Лабиринтът се състои от километър и 

половина пътеки. 

Алесандро Чиока: В продължение на 

години имах тази идея в главата си. Тази 

пролет реших, че е точното време и я 

реализирах. Лабиринтът е сложен, но не и 

невъзможен за преодоляване. Важно е да се 

забавлявате. 

Фермерът дълго време работи върху 

дизайна на полето. Машините не могат да 

избират къде да сеят и къде не. Те правят 

редове. За целта Чиока създава схема от 

стълбове и въжета, с които оформя пътеките. 

На помощ му идва и GPS-ът. 

В началото беше лесно - уточнява 

фермерът, тъй като през пролетта имахме 

 
фермерът, тъй като през пролетта имахме 

месец на студено и дъждовно време, в който 

царевицата спря да се развива, но с 

идването на топлината, тя започна да расте 

на височина ден след ден. 

Когато насажденията достигат височина 

2,5 метра, всички условия за пълноценно 

приключение в лабиринта са налице. 

Изчислих, че средното време за излизане 

е около час. Лабиринтът ще бъде на 

разположение до септември и ще бъде 

отворен за няколко часа всеки ден, тъй като 

по график царевицата се напоява, казва 

Чиока. 

„Моят лабиринт в царевичното поле“ 

приема безплатно деца до 6-годишна 

възраст. За възрастни и по-големи деца 

билетът стартира от 5 евро. 

 

Източник: www.agri.bg  

Любопитно 

http://www.agri.bg/

