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Оптимизъм и перспективи: хранително-вкусовият 

сектор в очакване на септември 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Новини от СППЗ 

През последните две десетилетия като 

барометър за състоянието на хранително-

вкусовата промишленост в България и на 

Балканите се наложиха международните 

хранителни изложения Месомания, Светът на 

млякото, Булпек, Интерфуд & Дринк и Салон 

на виното, които тази година са от 29 

септември до 2 октомври. Те ще представят, 

както моментното състояние на сектора, така 

и перспективите за 2022 г. 

Желание за развитие и връщане към 

параметрите преди COVID-кризата. Това към 

настоящия момент усещат организаторите на 

Месомания, Светът на млякото, Булпек, 

Интерфуд & Дринк и Салон на виното за 

бранша. Международните хранителни 

изложения в София се доказаха като 

професионални събития и като нужното и 

сигурно място за осъществяване и развитие 

на бизнеса дори и в преломен момент като  

настоящия. 

Развитие на бизнеса. Създаване на нови 

контакти. Придобиване на ноу-хау. 

Запознаване с всички технологични и 

производствени новости. Възможност за 

всичко това ни дават изложения Месомания, 

Светът на млякото, Булпек, Интерфуд & 

Дринк и Салон на виното. Паралелно през 

дните на изложенията ще се организират 

майсторски класове, състезания, браншови 

събития – на които ще бъдат поставени на 

дискусия ключови за сегментите въпроси, 

продуктови лекции, презентации. 

Компаниите, които искат да се включат като 

изложител с щанд, все още могат да 

направят това. Подробна информация за 

иновативни продукти, новости и акценти в 

Международните хранителни изложения, 

екипът ежедневно публикува в сайта 

www.food-exhibitions.bg  

http://www.food-exhibitions.bg/
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Включване на браншовите организации при 
формиране на национални позиции в процеса на 
вземане на решения в ЕС  
 

 

 

 

 

 

 

Новини от СППЗ 

От името на национално 

представителните браншови организации – 

представители на ХВП в Националния съвет 

по храните, част от които е и СППЗ, се 

обърнахме за съдействие към проф. д-р 

Христо Бозуков, министър на земеделието, 

храните и горите, за съдействие с цел 

създаване на ефективен механизъм на 

комуникация, координация и участие на 

представителите на хранително-вкусовата 

индустрия с предоставяне на мнение при 

обсъждане и подготовка на заеманите от 

страната позиции и зиразявани мнения в 

процеса на вземане на решения в 

Европейския съюз по въпроси с пряко 

въздействие и значимост за устойчивото 

развитие на сектора.  

С писмото апелирахме за иницииране на 

актуализация на състава на Работна група №7 

„ 

„Земеделие“ (ПМС№85 от 2007 г. за 

коориднация по въпросите на Европейския 

съюз) с цел включване в нейния състав на 

представители на ХВП.  

На следващо място помолихме за 

създаване на механизъм за осигуряване на 

своевременен достъп на представителите на 

браншовите организации от ХВП до най-

актуалната информация за провежданите 

обсъждания в съответните комитети и 

работни групи към Европейската комисия. 

Искането ни е обосновано от засилените 

предпоставки за отчитане на интересите на 

страната ни при представянето им на 

възможно най-ранен етап на обсъждане.  

Всички детайли от писмото, може 

откриете в текста по-долу.  

Ще ви държим информирани за 

развитието на казуса.  
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http://www.datrabg.com/
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Управлението на отпадъците – нормативни 

изисквания и стратегически документи 

 

 

  

  

“Ние не сме наследили земята от дедите 

си, а сме я взели назаем от децата си” 

Всички на Земята го приемаме за даденост, а 

дали трябва да бъде така? 

Екозащитни организации, институции и 

всички хора загрижени за оцеляването на 

Планетата Земя отдавна алармират за 

сериозната опасност от интензивното 

използване на природните ресурси и 

неконтролируемото образуване и 

изхвърляне на отпадъци от всякакъв 

характер.   

По изследвания на Световната Банка, 

Източна Азия и Тихоокеанският регион са 

отговорни за близо една четвърт от всички 

образувани отпадъци – 23%, а т.н богати 

страни, които представляват едва 16 на сто от 

световното население произвеждат над една 

трета – 34% от отпадъците на планетата.  

Ако не бъдат взети спешни мерки, обемът 

в световен мащаб ще се увеличи със 70 

процента до 2050г. и ще достигне 3,4 

милиарда тона. 

За да подкрепи инициативите за 

намаляване на употребата на пластмаса и за 

ограничаване генерирането на хранителните 

отпадъци и насърчи тяхното рециклиране 

Европейския Съюз  

- през 2018 г. прие амбициозни цели за 

рециклирането на отпадъци и намаляване на 

депонирането им. Идеята е да се стимулира 

преходът към по-устойчив икономически 

модел, известен като кръгова икономика. 

- през март 2020 г. Европейската 

комисия представи план за действия за 

кръговата икономика, който поставя акцент 

върху по-доброто управление на ресурсите и 

кръговата икономика, който поставя акцент 

върху по-доброто управление на ресурсите и 

намаляването на отпадъците 

- а през февруари 2021 г. Парламентът 

одобри позицията си по новия план за 

кръговата икономика, като призова за 

допълнителни мерки за постигане на 

екологична устойчивост и въглеродна 

неутралност до 2050 г. Препоръките 

включват затягане на изискванията за 

рециклиране и обвързващи цели за 

използването на материали и намаляване на 

отражението на потреблението върху 

околната среда към 2030г. 

В няколко последователни материала ще 

представим изискванията на: 

1. Наредба за намаляване на 

въздействието на определени пластмасови 

продукти върху околната среда – проект, на 

обществено обсъждане до 04.09.2021г. 

2. Национален план за управление на 

отпадъците 2021-2028 

3. Стратегия и план за действие за 

преход към кръгова икономика на Р 

България за периода 2021 – 2027г. 

Основни изисквания на Наредбата за 

намаляване на въздействието на 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба. 

Целта на приемането на Наредбата и да 

въведе в българското законодателство 

изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 

2019 година относно намаляването на 

въздействието на определени пластмасови 

продукти върху околната среда. В документа 

са предвидени национални мерки, чрез 

които ще се постигнат изискванията на 

Управление на отпадъците 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6264
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9D%D0%9F%D0%A3%D0%9E-2021-2028/NPUO_2021-2028.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9D%D0%9F%D0%A3%D0%9E-2021-2028/NPUO_2021-2028.pdf
https://www.moew.government.bg/bg/strategiya-i-plan-za-dejstvie-za-prehod-kum-krugova-ikonomika-na-republika-bulgariya-za-perioda-2021-2027-g-10910/
https://www.moew.government.bg/bg/strategiya-i-plan-za-dejstvie-za-prehod-kum-krugova-ikonomika-na-republika-bulgariya-za-perioda-2021-2027-g-10910/
https://www.moew.government.bg/bg/strategiya-i-plan-za-dejstvie-za-prehod-kum-krugova-ikonomika-na-republika-bulgariya-za-perioda-2021-2027-g-10910/
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които ще се постигнат изискванията на 

директивата и промяна в потребителското 

поведение, както и устойчиво намаляване на 

образуваните отпадъци от използването на 

еднократни продукти. 

Въвеждат се определения на редица 

понятия за да се дефинира ясно обхвата на 

продуктите и да се осигури съпоставимост на 

данните за отпадъците от пластмаса в 

отделните държави-членки.

 
Едно от най-важните ограничения, които 

въвежда наредбата се за забрана за 

пускането на пазара на следните 

пластмасови продукти: 

1) Клечки за уши, освен ако не попадат в 

приложното поле на Директива 90/385/ЕИО 

на Съвета (1) или Директива 93/42/ЕИО на 

Съвета (2); 

2) Прибори за хранене (вилици, ножове, 

лъжици, пръчици за хранене); 

3) Чинии; 

4) Сламки, освен ако не попадат в 

приложното поле на Директива 90/385/ЕИО 

или Директива 93/42/ЕИО; 

5) Бъркалки за напитки; 

6) Пръчици, които следва да бъдат 

прикрепени и да поддържат балони, с 

изключение на балони за промишлена или 

друга професионална употреба и 

приложения, които не се разпространяват 

между потребителите, включително 

механизмите за такива пръчици; 

7) Съдове за храна, изработени от 

експандиран полистирен, т.е. съдове като 

кутии, със или без капак, използвани за 

съхранение на храна, която отговаря на всеки 

съхранение на храна, която отговаря на 

всеки от следните критерии: 

а) e предназначена за незабавна 

консумация, както на място, така и за 

изнасяне от обекта; 

б) по принцип се консумира от съда; и 

в) е готова за консумация без по-

нататъшна подготовка, като например 

готвене, варене или претопляне, 

включително съдове, използвани за „бързи 

храни“ или други ястия, готови за незабавна 

консумация, с изключение на съдове за 

напитки, чинии, пликове и обвивки, 

съдържащи храни; 

8) Съдове за напитки, изработени от 

експандиран полистирен, включително 

капачки и капаци за тях; 

9) Чаши за напитки, изработени от 

експандиран полистирен, включително 

капаци и капачки за тях. 

10) Тънки пластмасови торбички с 

дебелина под 25 микрона 

Преработвателите на плодове и 

зеленчуци най-общо са засегнати от няколко 

ограничения:  

• Въвеждане на мерки за ограничаване на 

пускането на пазара сламки, освен ако не 

попадат в приложното поле на Директива 

90/385/ЕИО или Директива 93/42/ЕИО; 

• Въвеждат се нови изисквания за 

проектиране и производство на определени 

продукти с цел намаляване на отпадъците от 

тях и стимулиране на рециклирането - 

съдове за напитки с вместимост до три 

литра, т.е. съдове, които се използват за 

съхранение на течност, като например 

бутилки за напитки, включително техните 

капачки и капаци, и композитни опаковки за 

напитки и техните капачки и капаци.  

• Добавят се продукти, предмет на 

nnnnnnnnnnn 

Управление на отпадъците 
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разширената отговорност на 

производителите 

• Изисква се повишаване на 

осведомеността на потребителите и за 

насърчаване на отговорното им поведение с 

цел намаляване на отпадъците от продукти, 

попадащи в приложното поле на наредбата. 

БСК подготвя становище, което ще бъде 

публикувано на нашата страница и ще 

отразява позициите на засегнатите сектори 

отразява позициите на засегнатите сектори 

на икономиката и предложения за текстове 

за ефективното прилагане на изискванията и 

подобряване на управлението на 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба. 

При въпроси по изразените позиции 

можете да пишете на г-жа Илиана Павлова- 

експерт в БСК на  e-mail: iliana@bia-bg.com  

Управление на отпадъците 

mailto:iliana@bia-bg.com
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Нормативни изисквания и документи: 

 

  

Проект: Наредба за лабораторни 

анализи на храни 

Публикуван е за обществено обсъждане - 

Проект на Наредба за условията и реда за 

вземане на проби и извършване на 

лабораторни анализи на храни. 

Очаквани резултати от прилагането на 

проекта е постигне уеднаквяване на 

условията и реда за вземане на проби от 

официалния контрол. Ясните критерии за 

доставяне и приемане на пробите в 

лабораториите ще спомогне за 

недопускането на възможността от 

компрометирането им. 

Датата на приключване на общественото 

обсъждане е 26.09.2021 г.  

 

Изменение на списъка на 

икономическите сектори, включващи 

дейности, чието изпълнение зависи 

от смяната на сезоните 

СППЗ отправи искане към Министерство 

на труда и социалната политика да включи 

сектор „Преработка на плодове и зеленчуци 

в списъка на икономическите сектори, 

включващи дейности, чието изпълнение 

зависи от смяната на сезоните съгласно чл. 

25, ал. 1 на Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност.  

Предложението бе направено с цел 

обезпечаване на сектора с работна ръка за 

преработвателен сезон 2022г. 

Предложение за намаляване на 

ДДС за плодовете и зеленчуците 

Председателят на Комисията по 

земеделието, храните и горите Пламен 

Абровски и негови колеги от ПП „Има такъв 

народ“ са входирали предложение за 

намаляване на Данък добавена стойност за 

плодовете и зеленчуците. „Искаме мярката 

да е постоянна, а не само заради сегашната 

криза“, коментира Пламен Абровски. 

Основният мотив на бизнеса е, че само 

така властта може да се справи със сивия 

сектор. Вносителите се позовават и на опита 

в Румъния, която като една от последните 

държави в ЕС, въвела по-нискът ДДС за 

основни храни, отчита невероятен спад в 

сивата икономика плюс изключително 

високи приходи от ДДС. 

Наредбата за предоставяне на 

плодове и зеленчуци и на мляко и 

млечни продукти в учебните 

заведения 

 Във връзка с решение на Върховния 

административен съд на Р. България се 

налага да бъде извършено изменение в 

Наредбата за условията и реда за прилагане 

на схеми за предоставяне на плодове и 

зеленчуци и на мляко и млечни продукти в 

учебните заведения – Схема "Училищен 

плод" и Схема "Училищно мляко".  

В кратки срокове предстои проектът на 

Постановление на МС за изменение и 

допълнение на наредбата да бъде 

публикуван за обществена консултация по 

реда на Закона за нормативните актове. 

 

Новини за сектора 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6319
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6319
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6319
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Алманах на ЕС за безопасност на храните  
 
  

Новини за сектора 

Преработеното 5-то издание на „Алманах 

на ЕС за безопасност на храните“ вече е 

достъпно в електронен формат. Новото 

издание е на английски език и включва 37 

профила на държави, включително България. 

То е подготвенo и актуализиранo от 

Федералния институт за оценка на риска (BfR) 

на Германия със значителен принос от страна 

на EFSA и мрежата на националните 

контактни точки на EFSA в ДЧ, Исландия и 

Норвегия, както и наблюдатели от 

Швейцария и страните кандидатки за ЕС. 

Алманахът на ЕС служи като референтен 

документ в областта на безопасността на 

храните и фуражите. Той съдържа 

hhhhhhhhhhhhhhhh 

информация за националните институции в 

отделните държави и техните отговорности, 

свързани с безопасността на храните и 

фуражите.  

Можете да свалите Алманаха, в PDF 

формат, от сайта на BfR тук: 

https://www.bfr.bund.de/cm/350/eu-

almanach-lebensmittelsicherheit-englisch.pdf,   

както и да поръчате безплатна печатна 

версия на следния адрес на BfR: 

https://www.bfr.bund.de/en/publication/eu_al

manac-192693.html  

Източник: Национален контактен център 

на EFSA 

https://www.bfr.bund.de/cm/350/eu-almanach-lebensmittelsicherheit-englisch.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/350/eu-almanach-lebensmittelsicherheit-englisch.pdf
https://www.bfr.bund.de/en/publication/eu_almanac-192693.html
https://www.bfr.bund.de/en/publication/eu_almanac-192693.html
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Реколтата от праскови е най-ниската от 40 г. насам, 
цените скочиха двойно 
  

Новини за сектора 

Реколтата от праскови и нектарини в цяла 

Европа е най-ниската от 40 години насам, а 

цената на плодовете скочи двойно. 

 
Годишното производство е намаляло с 

30%, в сравнение с производството през 2020 

г. и с 37% в сравнение със средното за 2016-

2020 г. Десертните праскови на българския 

пазар се търгуват по 4-4,20 лева/кг на 

дребно, докато миналото лято цените бяха 

два пъти по-ниски. Причината за срива в 

европейската реколта от праскови са 

продължителните и неочаквани студове, 

обхванали континента през март и април, 

съобщава RFI. 

Добивите в най-големите европейски 

производители на праскови и нектарини – 

Италия, Испания, Франция и Гърция, са най-

ниските за повече от 30 години. Гърция 

претърпя 45% свиване на добива, а Франция 

отбеляза спад от 34%. “Към 1 юли 2021 г. 

производството на френски праскови е 

намаляло с 30% в сравнение с 2020 г. и с 37% 

в сравнение със средното, в резултат на 

историческата слана, която засегна всички 

региони тази пролет. Това ще бъде най-

ниското производство от 1975 г., посочват от 

Agreste, Бюрото за статистика на френското 

министерство на храните и земеделието. 

За четирите европейски производители – 

Италия, Испания, Франция и Гърция, се 

очаква реколтата от праскови и нектарини да 

достигне приблизително 1,9 милиона тона, с 

достигне приблизително 1,9 милиона тона, с 

16% по-малко в сравнение с 2020 г., която 

вече бе белязана от лоша реколта.  

Цената на прасковите в цяла Европа това 

лято е висока – 146 евро за 100 кг, което е с 

около 40 евро над седмичната средна 

стойност за 5 години. Причините са в 

ниското предлагане на плодове от 

континента, но и поради високите мита и 

транспортни разходи на вноса от Мароко, 

Турция и Тунис. Междувременно Coexphal, 

испанската Асоциация на производителите 

на плодове и зеленчуци със седалище в 

Алмерия, стартира кампания за бойкот на 

продукти от марокански произход. В 

отворено писмо алмерийската асоциация 

призова крайния потребител да се научи да 

различава мароканския продукт в 

супермаркетите. 

В България ситуацията е още по-тежка. 

Реколтата също се срина заради хладната 

пролет, на места нарушеното опрашване и 

дори липсата на оплождане. Според Коста 

Петров, председател на сдружение 

“Българска праскова”, българският 

производител на праскови е поставен на 

колене, тъй като цените у нас са по-ниски от 

тези в Гърция. Изкупните цени в момента са 

голяма каша. Досега изкупната цена на 

индустриална праскова, която е за 

преработка, за сокове, компоти и нектари, 

винаги е била съобразена с това, което е в 

Гърция. Тази година обаче имаме голяма 

аномалия, в южната ни съседка цената на 

прасковата за преработка стига 0,42-0,43 

цента без ДДС, у нас тя е 0,65-0,70 стотинки. 

Източник: www.agronovinite.com  

http://www.agronovinite.com/
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Честит ден на 

Освобождението! 

На тази дата през 1885 г. българския народ 

извършва едно от най-значимите събития в 

историята – обединява Княжество България и 

Източна Румелия (Южна със Северна 

България). Предисторията на това събитие 

започва от 1878 г., когато Берлинският 

договор разпокъсва българските земи и 

създава препятствия пред тяхното 

икономическо и политическо развитие. 

Затова борбата за тяхното пълно национално 

освобождение и обединение започва скоро 

след освободителната за България Руско-

турска война. Съединението е координирано 

от Българския таен централен революционен 

комитет (БТЦРК). То се извършва след 

бунтове в различни градове на Източна 

Румелия, последвани от военен преврат на 6 

септември (18 септември нов стил) 1885 г., 

подкрепен от българския княз Александър I и 

ръководен от майор Данаил Николаев. 

Въпреки съпротивата на Русия и лично на 

император Александър III, Съединението 

получава дипломатическо и международно 

признание. Това става чрез т.н. Топханенски 

акт на 24 март 1886 г. Спогодбата е 

подготвена от българския политик и 

дипломат Илия Цанов и негов екип. От турска 

страна подписват Кямил паша и Султанът. В 

договора успяват да се защитят 

принадлежността на Бургас и областта към 

Княжеството, но се отнемат Кърджалийска 

околия и Тъмръшките села. С подписването 

на договора България и Османската империя 

постигат споразумение, според което 

Княжество България и Източна Румелия имат 

общо правителство, парламент, 

администрация, армия.  

Честит ден на 

Независимостта! 

Руско-турската война от 1877-1878 г. 

донася освобождението на България, но 

последвалият броени месеци след края ѝ 

Берлински договор поставя младото 

княжество във васална зависимост от 

Османската империя. Договорът между 

Великите сили от Берлин определя 

територията на Княжество България в земите 

между Дунав и Стара планина и 

дотогавашния софийски санджак. Между 

Стара планина и Родопите се обособява 

автономна област Източна Румелия с още 

по-ограничена автономия, а Македония, 

Източна Тракия и Западна Тракия остават 

под пряката власт на султана. 

Българският народ е покрусен от 

решенията в Берлин и през следващите 

десетилетия обединението на всички 

българи в една държава и извоюването на 

нейната независимост се превръщат в двете 

най-големи предизвикателства пред 

политическия и държавния ни елит. 

Съединението е актът, с който на 6 

септември 1885 г. Източна Румелия се 

отцепва от Османската империя и се 

обединява с Княжество България, противно 

на решенията на Великите сили в Берлин от 

1878 г. 

На 22 септември 1908 г., след поредица от 

успешни ходове на българската дипломация, 

България успява да се откъсне от орбитата 

на Османската империя и да провъзгласи 

своята Независимост. С този акт младата 

българска държава издига международния 

си авторитет и заема отново полагащото й се 

място сред независимите европейски 

държави. 

 

Честит празник! 
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25 удивителни факта за света 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Канада е индийска дума, която се 

превежда като "голямо село". 

2. Само някои ескимоси използват 

хладилници, тъй като при тях е достатъчно 

студено. 

 
3. Твърди се, че не се усещат аромати по 

време на сън. 

4. Астронавтите нямат право да ядат боб, 

преди излитане в космоса, тъй като от 

толкова много газове, скафандърът може да 

се повреди. 

5. Крокодилите са по-умни, отколкото си 

мислим. Те специално поглъщат големи 

камъни, за да се потопят на по-големи 

дълбочини. 

6. Бутан е толкова загадъчна страна, че 

никой дори не знае, точно колко хора живеят 

в нея, защото последното преброяване се е 

провело през 1975 г. 

7. Възрастните полярни мечки обикновено 

се хранят само с кожата и мазнините от 

убитите животни. Месото оставят на малките 

си и на лешояди. Ето какви грижовни 

хищници са. 

8. Дъжд и дори буря от жаби се е излял 

над мексикански град през 1997 г. 

9. В океаните има около 200 пъти повече 

злато, отколкото до момента човечеството е 

открило. 

10. Уилям Шекспир е произнасял името си 

по няколко различни начина. 

 

11. Укротителите на лъвове често 

използват столове, тъй като лъвове са в 

състояние да се съсредоточат само върху 

една цел, която да атакуват. И когато срещу 

тези страховити хищници бъде изправен 

един четирикрак стол, те се объркват и 

отстъпват. 

12. Преди изобретението на гумичката 

хората са ползвали за триене парчета хляб. 

13. Вашият мозък е по-активен, когато 

спите, отколкото, когато гледате телевизия. 

14. Бръмбарът Херкулес тежи сто грама и 

може да се вдигне предмет с тегло до цели 

осем килограма, което ни позволява да го 

наричаем най-силното същество на света. 

15. В Япония съществува поверие, че ако 

един чадър не се ползва дълго време, след 

това се превръща в еднооко и едноного 

чудовище, наречено Каса-Обаке. 

16. В първия в света ресторант на 

самообслужване, който бил открит в Ню 

Йорк, са били допускани само мъже. 

Клиентите там се хранели прави. 

17. Противозачатъчните хапчета са 

подходящи и за горили. 

18. Колибрите не могат да ходят.

 
Прочетете останалите удивителни факти 

за света тук.  

Източник: www.obekti.bg  

Любопитно 

https://www.obekti.bg/priroda/kolibrite-ne-mogat-da-hodyat-25-udivitelni-fakta-za-sveta/page/0/1?fbclid=IwAR1yX_lPUXi5ultai3RH0xiaW6V0r8YDBPsy4TYPm98GqKHHD46qBvxeC9E
http://www.obekti.bg/

