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Стр. 1

ПОКАНА
за
Годишно отчетно-изборно събрание на Съюз на
преработвателите на плодове и зеленчуци
Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и
зеленчуци в Република България /СППЗ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 19, ал. 1 от Устава на СППЗ, Ви кани и свиква Годишно отчетноизборно събрание на

2-ри декември 2021 г.
от 11.00 часа
Парк и СПА Хотел Марково, гр. Пловдив
при следния
Дневен ред:
- Приемане на Доклада на УС за периода 2018 - 2021 г.;
- Приемане на Доклада на КС за периода 2018 - 2021 г.;
- Приемане на финансовия отчет за периода 2018– 2021 г.;
- Приемане на насоки за развитие на СППЗ за периода 2021-2024 г. ;
- Избор на членове на УС и КС;
- Разни;
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал.3 от
Устава на СППЗ, Общото събрание ще се проведе на същата дата и
място при обявения дневен ред от 12.00 часа независимо от броя на
присъстващите.

Регистрацията е от 10.00 часа
Мероприятието ще се проведе при спазване на всички
епидемиологични изисквания
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Новини от СППЗ

БО с настояване за
изменение и
допълнение на ЗДДС
Във връзка с обявената обществена
консултация на законопроект за изменение
и допълнение на Закона за данък върху
добавената стойност в периода 05.10.202104.11.2021 г., национално представителните
браншовите организации от хранителновкусовата
индустрия-членове
на
Националния консултативен съвет по
храните, апелираме за включване в
законопроекта на допълнително изменение,
с което да бъде намалена на 9 на сто
ставката на данъка за храните.
Конкретното предложение може да
видите в депозираното писмо.

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 10/2021

Стр. 3

Новини от СППЗ

Ануга 2021 - рестарт и надежда
Ануга 2021 изигра ключова роля за
успешното рестартиране на пазара. В същото
време водещият световен търговски панаир
за храни и напитки постави и нови критерии,
свързани с концепцията му, като съчета
силните страни на физическото присъствие с
новаторски цифрови функции под формата
Anuga @home.

Хибридният
подход
позволи
на
професионалистите от хранително -вкусовата
промишленост да видят на панаира
атрактивно представени продукти и да се
свържат със съответните партньори чрез
иновативните канали.

Престижното изложение даде възможност
хиляди посетители да се
запознаят с българската продукция и да
опитат автентична българска лютеница и

По
на десетки

опитат автентична българска лютеница и
кисело мляко, консерви, замразени храни,
шоколад, захарни изделия, продукти от месо
и мляко и много други.
Част от фирмите-членове на Съюза се
представиха със собствени щандове:
„Балкан Агрикалчарал“ ООД, „Дерони“ ООД,
„Фрукто Сливен“ АД и „Цима 99“ ООД, а
други се включиха в колективния щанд на
ИАНМСП: „ББП“ ООД, „Джем и джем“ ООД,
„Карнобатплод“ АД, и „Филикон-97“ АД.

Съюз на преработвателите на плодове и
зеленчуци изразява благодарност към
ИАНМСП
за
организизацията
на
националното
участие
на
фирмите,
произвеждащи консервирани плодове и
зеленчуци, на ANUGA 2021г.
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Новини от СППЗ

Покана за участие в „Секторна среща за обмяна на
опит“ по проект „Активно стареене“
Съюз на преработвателите на плодове и
зеленчуци ви кани да се включите в
„Секторна среща за обмяна на опит“ по
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", който се изпълнява съвместно с БСК.
Целта на срещата за обмяна на опит е
споделяне на добри практики в областта на
осигуряването на условия за продължителен
трудов живот и способност за работа активното стареене, приложението на
междупоколенческия
подход
и
насърчаването на сътрудничеството и

насърчаването на сътрудничеството и
солидарността между поколенията на
работното място. На срещата ще бъдат
дискутирани и постигнатите резултати в
изпълнението на проекта.
Мероприятието ще се проведе онлайн на
18.11.2021 г. от 9.30 ч.
По време на срещата ще се представят
добри практики от следните предприятия:
1. „Сартен България“ ООД
2. Университет
по
хранителни
технологии, гр. Пловдив
3. „Цима 99“ ООД
Контакт за потвърждаване на участието и
детайли относно събитието: info@org-bg.net

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 10/2021

Стр. 5

Новини за сектора
от СППЗ

С 10% по-скъпа суровина
Цените на едро на доматите в ЕС през
месеците юли и август са с 35-40% от
средните за последните 5 години и
достигнаха нови рекорди за цени на едро от
1,32 и 1,44 евро/кг, посочват в анализ на
пазара от Центъра за икономически
изследвания в селското стопанство (CAPA).
Причините за това са в лошото време и
наводненията в много части на Европа, които
засегнаха
производството,
допълват
експертите.

Неблагоприятните условия ще се отразят
на цените в следващите 1-2 месеца, които се
очаква да бъдат с около 10% над
средномесечните за последните 5 години.
Цените на едро за септември, по данни на ЕК,
се понижават до 1,30 евро/кг, което е с 12%
над 5 годишните средни.

Цените на сладкия пипер в последните
седмици се задържат след покачването от
началото на август. Червеният пипер в
Испания през септември се предлага на
едро между 0,75-0,80 евро/кг, което е с 20%
под тези година по-рано и с 15% надолу за
месец. Цените на едро в Турция се
повишават през септември с 10% до 0,38
US$/кг, но на годишна база са със спад от
32%.

Цените на едро на краставици в Турция
през септември продължават леко да
поевтиняват, като от нива около 0,25US$/кг
преди месец, слизат до 0,24 US$/кг. На
европейския пазар конюнктурата е същата,
като цените остават на миналогодишните
равнища, след леко увеличение на площите
в Нидерландия и появяващата се на пазара
продукция от Испания.

У нас изкупните цени на домати и пипер,
по прогнози на САРА, за октомври 2021 ще
бъдат около 80 ст за килограм, което е
намаление от няколко процента, докато при
краставиците ще има лек ръст до 1 лв за
килограм.
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Управление на отпадъците

Управлението на отпадъците – нормативни
изисквания и стратегически документи
Разработването на Национална Стратегия за
преход към кръгова икономика е в
изпълнение на мярка „Изготвяне на
Национална стратегия във връзка с пакета за
кръгова икономика от Програма за
управление на правителството на Република
България за периода 2017 – 2021 г.
Стратегията е съобразена и с пакета от мерки
на Европейската комисия, насочени към
стимулиране на прехода към кръгова
икономика като двигател за глобална
конкурентоспособност
и
устойчив
икономически растеж. По този начин
настоящият документ се явява част от пакета
мерки на правителството на Р България за
преход към кръгова икономика на
национално ниво. Стратегията е със срок на
изпълнение 2021-2027 г.
Стратегията е разработена от екип,
спечелил обществена поръчка през 2019 за
разработването й. Договора за възлагане е от
май 2020 и през 2021 – юни е представена в
МОСВ за екологична оценка, съгласно
националното законодателство. Може би
заради политическата нестабилност в
страната, официален акт за приемането на
стратегията и плана към нея не е издаден.
Стратегията следва да бъде максимално
съвместима с Националния план за
управление на отпадъците и не предвижда
действия за разширяване обхвата на „край на
отпадъка“ и стимулиране на бизнеса за
използването му. Не са предвидени и
промени в начина на формиране на
продуктовите такси – на база разходи, които
трябва да бъдат направени от отделните
оператори
за
разделно
събиране,
рециклирани и оползотворяване.

рециклирани и оползотворяване.
Стратегическите цели в проекта на
Стратегията за преход към кръговата
икономика са:
 зелена
и
конкурентноспособна
икономика;
 по-малко отпадъци и повече ресурси;
 икономика в полза на потребителите.
Към всяка от стратегическите цели са
предложени специфични цели.
Изготвянето на Стратегията и плана за
действие за преход към кръгова икономика
на Република България ще се финансира
чрез осигурени средства в рамките на
бюджетна линия по приоритетна ос
„Техническа
помощ“
на
Оперативна
програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
Национален контекст на управление на
отпадъците
Едно от най-големите предизвикателства
пред управлението на отпадъците в страната
е събирането на надеждна, достоверна и
годна за използване информация за
образуваните
отпадъци
по
видове,
територия, източници и други критерии. За
съжаление
този аспект
е
засегнат
схематично в стратегията и плана. Причината
може да е предстоящото към момента на
предаване на стратегията пускане в
експлоатация
на
Националната
информационна система за отпадъци. За
съжаление тази система не работи
достатъчно добре и в пълен обем на
функциите.
Въпреки сравнително добре развитата
рециклираща
промишленост,
страната
отбелязва ниски нива на рециклиране на
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Управление на отпадъците
отбелязва ниски нива на рециклиране на
битови отпадъци (31.5%) в сравнение със
средните за ЕС (47.4%) за 2018 г. А ако се
разглежда общото равнище на рециклиране,
с изключение на отпадъците от добивната
промишленост и от строителството, то през
2016 г. в България това равнище е 27%,
докато средното за ЕС е 57%. Притеснителен
факт е, че в 202 общини в страната разделно
събраните и предадени за рециклиране
битови отпадъци са по-малко от 5%, по данни
на НСИ.

общото им управление може да доведе до
повишена
ресурсна
ефективност
и
значително намаляване на въглеродните
емисии. Страната е в процес на изготвяне на
Национална програма за предотвратяване и
намаляване на загубата на храни, която ще
обхване всички етапи на хранителната
верига: първично производство, преработка
и производство, търговия на дребно и
дистрибуция по друг начин, ресторанти и
кетъринг
услуги,
домакинства.
По
отношение на хранителните отпадъци от
домакинства, много малка част от тях
понастоящем се отклоняват от депониране.
Въвеждане на задължително разделно
събиране
на
био-отпадъци
от
домакинствата,
едновременно
с
доизграждане на общинските системи за
третиране на био-отпадъци, ще позволи
оползотворяването на около 200 хил.тона
хранителни отпадъци на година.

Предстои сериозно предизвикателство
пред местните власти – въвеждане на
задължително разделно събиране на
биоотпадъци от домакинствата през 2023 г.
Необходими са координирани действия
между общините, бизнеса, системите за
разширена отговорност на производителите
и гражданите за изграждане на удобни и
икономически
ефективни
системи
за
разделно събиране на отпадъци от
домакинства и значително повишаване на
ангажираността и участието на последните в
тези системи.

Биомаса и продукти на биологична
основа
Биомасата се счита за един от найдобрите примери за неконвенционален
източник на енергия. Тя също така се счита и
за подходяща алтернатива на изкопаемите
горива
при
производството
на
електроенергия. Към биомасата се включват
утайките, получени при пречистването на
отпадни води, както и оборският тор.
Произведената
енергия
от
биомаса
представлява
над
10%
от
общото
потребление на енергия в страната. В
България домакинствата потребяват 70% от
Хранителните отпадъци са един от
енергията, произведена от биомаса. Макар
приоритетите на управлението.
потенциалът за използване на отпадна
Общите количества на образувани
дървесина за производство на енергия да
хранителни
отпадъци
в
страната
е
позволява още по-висок дял на биомасата в
значително – около 500 хил.тона – като
енергийния баланс на страната, приоритет
подобрение в производствените процеси и
следва да бъде нейната преработка, а не
общото им управление може да доведе до
енергийно оползотворяване. В същото
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енергийно оползотворяване. В същото време
има много голям неизползван потенциал в
оползотворяването
на
твърди
селскостопански отпадъци от стъбла от
царевица за зърно, слънчоглед и други.
Актуален е въпросът за отпадъците от
производство на биогаз в рамките на
земеделските стопанства, които могат да се
използват повторно за наторяване, но
едновременно с това замърсяват околната
среда. Една от задачите пред кръговата
икономика, е разработването на технологии
за използване на отпадъчни води за
напояване.
Какви са мерките по стратегическите
цели, които представителите на СППЗ могат
да използват.
Зелена
и
конкурентноспособна
икономика – ефективно използване на
ресурсите, еко-иновации и стратегии и
практики за кръгови модели на бизнес,
предвижда се финансиране на МСП за
въвеждане
на
ресурсно
ефективни
технологии
от
преработвателната
промишленост, с приоритет хранителновкусова,
текстилна,
производство
на
пластмаси
и
пластмасови
изделия.
Предвидени са и мерки за насърчаване на
повторното използване на води. За
повишаване на свързаността в икономиката
се предвижда създаването и поддържането
на Платформа за материали за индустриална
симбиоза цели да създаде пазар за
материали, свързан със система за
докладване и сертифициране.
По-малко отпадъци и повече ресурси –
предвижда се въвеждане и допълнителни
мерки за повишаване на количествата и
подобряване качеството на разделно
събираните отпадъци от пластмасови
опаковки, цялостна промяна в начина на
събиране на смесени битови отпадъци и

събиране на смесени битови отпадъци и
постепенно налагане на събиране с
индивидуални съдове. Промяната в начина
на събиране на отпадъците ще позволи
преминаване към заплащане на услугите
пропорционално на количеството и/или
обема на отпадъците. Предвидени са и
мерки за повишаване на количествата и
подобряване качеството на разделно
събираните отпадъци от пластмасови
опаковки. Въвеждането на задължително
разделно събиране на био-отпадъците,
предопределят
водеща
роля
на
компостирането и анаеробното разграждане
в бъдещите регионални системи за
управление на отпадъците.

Икономика в полза на потребителите всички участници по веригата на доставка да
предприемат действия за представяне по
подходящ начин на екологичните продукти в
търговските
обекти.
Дейностите
на
общините
за
предотвратяване
на
отпадъците
и
функционирането
на
площадките за разделно събиране се
нуждаят от много добра информационна
кампания за запознаване на потребителите с
дейността на площадките за разделно
събиране.
В стратегията са посочени и източниците
на финансиране – Европейски структурни и
инвестиционни фондове, общински и
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Управление на отпадъците
инвестиционни фондове, общински и
държавен бюджет.
Стратегията „От фермата до трапезата“ е
стратегия за изграждане на устойчиви
хранителни вериги, да защити природата, да
осигури здравословни храни и да подкрепи
земеделските стопани, както и да се намали
използването на химикали, пестициди и
торове при отглеждането на реколти.

Цели в стратегията за 2030 г.:
 50% намаление на използването на
пестициди
 Поне 20% намаление на използването
на изкуствени торове
 50% намаление на продажбите на
антимикробни средства за селскостопанските
животни
 25% от земеделската земя да бъде
обработвана по правилата за био земеделие
Сред основните цели на Стратегията е
намаляване на загубата и разхищението на
храни. Комисията се ангажира до 2030 г. да
намали наполовина разхищението на храни
на лице от населението на равнище търговия
на дребно и потребители.
Общите количества на образувани
хранителни отпадъци в страната
е
значително – около 500 хил.тона – като
подобрение в производствените процеси и
общото им управление може да доведе до
повишена
ресурсна
ефективност
и
значително намаляване на въглеродните
емисии. Страната вече прие Национална
програма за предотвратяване и намаляване

програма за предотвратяване и намаляване
на загубата на храни, която ще обхване
всички етапи на хранителната верига:
първично производство, преработка и
производство, търговия на дребно и
дистрибуция по друг начин, ресторанти и
кетъринг
услуги,
домакинства.
По
отношение на хранителните отпадъци от
домакинства, много малка част от тях
понастоящем се отклоняват от депониране.
Въвеждане на задължително разделно
събиране
на
био-отпадъци
от
домакинствата,
едновременно
с
доизграждане на общинските системи за
третиране на био-отпадъци, ще позволи
оползотворяването на около 200 хил.тона
хранителни отпадъци на година.
Биоикономика
Понятието "биоикономика" означава
икономика, използваща земни, речни и
морски биологични ресурси и отпадъци като
суровини за производството на храни,
фураж, промишлени стоки и енергия, както и
употребата на биологични процеси за
изграждане на устойчива промишленост.
Стратегията за биоикономика на ЕС,
предполага замяна на петролни и
невъзобновяеми материали с биологични.
Това включва превръщането на органичните
отпадъци, остатъците от селскостопанското
и горското производство и промишлените
процеси, и хранителните отпадъци, в ценни
и безопасни продукти на биологична основа,
за да се отговори на целите на кръговата
икономика.
При въпроси по изразените позиции
можете да пишете на г-жа Илиана Павловаексперт в БСК на e-mail: iliana@bia-bg.com
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Новини за сектора

Приеха програма срещу загубата на храни
За 2017 г., данните на Националния
статистически институт (НСИ) сочат, че 31,6 %
от българите не могат да си позволят
потребление на месо, пилешко или риба
всеки втори ден, както и че повече от
половината
българи
не
се
хранят
пълноценно. Под прага на бедност са били
23,4 % от населението на страната, като 29,2
% от децата на възраст 0 - 17 години в
България са изложени на риск от бедност.
Стряскащо, нали?

въпрос с неотложен характер. През 2015 г.
Общото събрание на ООН прие Цели за
устойчиво развитие до 2030 г. Една от тях,
Цел 12.3, изисква: "До 2030 г. в глобален
мащаб
да
се
намали
наполовина
разхищението на храни на глава от
населението на ниво търговия на дребно и
домакинства и да се намалят загубите на
храни по веригите на производство и
доставка на храни, включително загубите
след прибиране на реколтата".

Загубата и разхищението на храни е
глобален проблем, който става все поактуален в обществения и политически
дневен ред, поради това че засяга
неблагоприятно трите аспекта - финансов,
екологичен и социален на устойчивостта на
системата за производство и потребление на
храни.
Загубата и разхищението на храни
представляват
не
само
огромен
икономически разход, но имат и висока
социална цена. Съгласно оценката на
Организацията за прехрана и земеделие
(ФAO) на Организацията на обединените
нации (ООН), годишно в света почти една
трета от произведените храни (около 1,3
млрд. тона) се губят или разхищават по пътя
от стопанството до трапезата. Това
представлява сериозен проблем в световен
мащаб и решаването му се превърна във
въпрос с неотложен характер. През 2015 г.

Етапи на хранителната верига, допринасящи
генериране на загуба и разхищение на храни в ЕС

за

За
справяне
с
този
проблем,
правителството прие Национална програма
за предотвратяване и намаляване на
загубата на храни, която обхваща периода
2021-2026 г. С приемането на документа се
слага началото на дългосрочна национална
политика по въпросите, свързани с
осведомеността и ангажираността по
проблема с разхищението на храни. Също
така се изпълнява ангажиментът на страната
ни, като член на Европейския съюз, за
постигане на цел 12.3 за устойчиво развитие
на Организацията на обединените нации.
Изпълнението на дейностите по програмата
следва да обедини усилията както на
компетентните държавни структури в
страната, така и на участниците по
хранителната верига.
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Любопитно

15 любопитни факта за есента
Лятото вече е зад гърба ни. Времето
захладнява, пуловерите стават най-добрите
ни приятели, а дърветата отвън навличат найярките си одежди.

Есента е един от най-страхотните сезони и
тези факти ще ви го докажат:
1. Изследване е установило, че найголяма вероятност да доживеят до 100годишна възраст има за бебетата, родени
през есента.
2. Според друго проучване жените губят
най-много коса през есенния сезон.
3. Човек спи най-добре през есента
заради по-хладните температури.
4. В историята на наградите "Оскар"
филм с думата "есен" в заглавието никога не
е печелил най-престижното киноотличие.
Пролетта, лятото и зимата са "удостоявани" с
приза по веднъж.
5. Нивата
на
човешкия
хормон
тестостерон са най-високи през есента наследство от древните инстинкти за
размножаване.
6. Ябълките избелват зъбите и могат да
ни предпазят от Алцхаймер.
7. Листата на дърветата придобиват найярки и живи цветове след поредица от топли
и слънчеви есенни дни.
8. Първият и последен ден на есента се

8. Първият и последен ден на есента се
променят всяка година с около 24 часа, тъй
като орбитата на Земята не е идеална.
9. Захлаждането изпраща сигнал към
хората, който им казва, че е време да
намерят свой партньор. Това превръща
есента в най-подходящия сезон за
влюбване.
10. Ароматът на тиквения пай действа
като естествен афродизиак.
11. Някога хората са смятали, че тиквите
могат да премахнат луничките и да
излекуват ухапвания от змия.

12. Само в САЩ има 203 млрд.
широколистни дървета. С други думи - на
глава на населението се падат по 650
дървета.
13. До около 1500 г. есента е била
наричана жътва.
14. Най-близкото пълнолуние до есенното
равноденствие е известно като "жътвена
Луна".
15. Първият ден от есента е един от общо
двата дни в годината, в които може да
поставите яйце на земята върху неговото
"дупе", без то да се търкулне.
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