БЮЛЕТИН на Съюз на преработвателите
на плодове и зеленчуци
Брой 11-12/м. ноември-декември 2021 г.

Отчетно-изборно
събрание на СППЗ

Покана за участие в
Регионална aкадемия

Прочети повече

Прочети повече

Регламентите за новата Весели празници от
ОСП са публикувани
екипа на СППЗ

Прочети повече

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 11/2021

Прочети повече

Стр. 1

Новини от СППЗ

Годините на коронавирус – равносметка и поглед
напред за СППЗ
Годишното
общо
отчетно-изборно
събрание на СППЗ се проведе на 02.12.2021 г.
в конферентна зала на Парк и СПА Хотел
Марково /с.Марково, гр. Пловдив/.
Събранието започна с приветствие от
страна на Председателя на УС, г-н Стойко
Кировски, и от изпълнителния директор, г-жа
Антоанета
Божинова.
Те
направиха
равносметка на изминалия отчетен период.
Със задоволство отбелязаха, че въпреки
трудните и извънредни обстоятелства с
пандемията COVID-19 през изминалите две
години, фирмите, членуващи в Съюза, се
справят и бележат лек ръст в производството
си.

Трудните
времена
обединяват!
Съчетанието
на
здравна,
финансова,
политическа и кризата с повишените цени на
енергоизточниците, за пореден път ни
доказаха, че заедно и сплотени по-лесно се
справяме с всекидневните изненади и
предизвикателства. За в бъдеще е важно
ясно да се очертаем целите си, да ги
представим на управляващите и настоятелно
да търсим решаването им.
Председателят на УС с радост съобщи, че
за отчетния период членската маса на СППЗ

за отчетния период членската маса на СППЗ
се е увеличила, като новите членове на
Съюза са:
1. фирма „Валбес Фуудс“ ЕООД, гр.
Ботевград
2. фирма „Мутафчиев 57“ ЕООД, с.
Калековец
3. Търговско представителство „МаксВайзхаупт“, гр. Бургас
Събранието премина към преглед на
материалите по дневния ред: Доклад на УС
за тригодишния отчетен период, ГФО, както
и Проекто-насоките за развитие на
организацията за периода 2022-2025 г.
Председателят на УС, г-н Стойко
Кировски, представи резюме на Отчетния
доклад и направи преглед на извършеното
по направления: организационна дейност,
взаимодействие с държавни и общински
институции, партньорски и работодателски
организации, обучения за повишаване на
компетенциите,
издателска
дейност,
организиране на изложения у нас и в
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организиране на изложения у нас и в чужбина и свързани с тях събития,
съвместни инициативи с учебни заведения, подготвящи кадри за бранша,
работата по различни проекти. В заключение г-н Кировски обобщи, че въпреки
сериозния напредък на индустрията и Съюза е необходима политика за
популяризиране дейността на организацията, както и на продуктите на членове.
Полезно би било за компаниите да търсят възможности и да изградят нови
взаимоотношения за разширяване на пазарите си.

След обсъждане на представените материали, присъстващите приеха
отчетния доклад на УС и КС, финансовия отчет за периода, както и основните
насоки за дейността на СППЗ през следващите три години.
Последната точка от дневния ред бе избор на членове на УС и КС.
Отговорността да направи селекция и предложи състав на следващия
Управителен и Контролен съвет бе възложена на комисия с председател проф.
Пламен Моллов. В експозето си той посочи трите водещи принципа, които са
следвали при изготвяне на предложенията за състав на УС и КС - обновяване,
приемственост, компетентност. След проведеното гласуване, членовете на
Общото събрание избраха Управителен Съвет в състав:
 Стойко Кировски, фирма „Джем и джем“ ООД – Председател на УС
 Димитър Ангелинов, фирма „Дерони Стара Загора“ ООД
 Милена Калибацева, фирма „Филикон-97“ АД
 Николай Жеков, фирма „Цима 99“ ООД
 Димитър Бахаров, фирма „Балкан Агрикалчарал“ ООД
 Тина Карадимова, фирма „Пелтина“ ООД
 Георги Разсипийски, фирма ЕТ „Булгарплод Кюстендил – Георги
Разсипийски“
Контролен съвет в състав:
 Йордан Вятров, фирма „Булгарконсерв Рупите“ ООД
 Иван Димитров, фирма „Родина Агро“ ЕООД
 Валери Стаменов, фирма „Валбес Фуудс“ ЕООД
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Екипът на Съюз на преработвателите
на плодове и зеленчуци би искал да изрази
своята благодарност за професионалния и
отговорен подход в инициативите и
действията
на
членовете
на
Управителния и Контролния съвет през
изминалия мандат! На членовете на
новото ръководство пожелаваме да са
креативни в идеите и действията си за
успешното развитие на Съюза!
Във втората част на деня в работата на ОС
се включиха и Председателят на УС на БСК –
Гласът на бизнеса, г-н Добри Митрев и г-жа
Мария Минчева – зам. председател на УС.

Проведе се обстоен разговор за
ситуацията
на
икономическата
действителност в страната и света. Представи
се политическата ситуация в страната и
постигнатите
споразумения
на
коалиционните преговори за правителство и
отражението им върху сектор „Производство
и преработка на плодове и зеленчуци“, както
и вижданията и исканията на БСК към новото
правителство.
Г-н Митрев запозна присъстващите с
основните пролеми, които БСК настоява да се
обсъждат от новото правителство със
съответните аргументи и евентуалното
отражение при прилагането им за бизнеса.
Ето и по-важните:
• Данъчна политика - предложението на
БСК е за запазване на досега прилагания

модел и подкрепят инициативата на
браншовите организации в сектор „ХВП“ за
въвеждане на диференцирана ставка на ДДС
за храните – 9% и са го заявили писмено
пред Министерство на икономиката и
Министерство на финансите;
• Държавна администрация - БСК
предлага драстично съкращаване на
числения състав и въвеждане на програмни
бюджети, т.е. всяка институция да определи
в рамките на определения за нея бюджет
какво ще свърши и точни срокове, в които
ще го направи;
• Социална политика – БСК настоява да
се изработи ясен механизъм за определяне
на минималната работна заплата, да се
подобри контролът на лицата, получаващи
социални помощи.
Естествено не бе подмината темата и за
драстичното
увеличаване
цените
на
електроенергията,
управлението
на
здравната криза и още много проблемни
теми, които имат пряко отношение към
бизнес операторите - https://www.biabg.com/news/view/29439/
Голям бе интересът и към предоставената
информация от фирмите, произвеждащи
капачки и метален амбалаж: фирма „Сартен
България“ ООД, фирма „Гудекс“ ООД и
фирма „Би Ей Глас България“ АД произвеждаща стъклен амбалаж.
Информацията за повишение на цените
на произвежданите от тях продукти
допълнително добави притеснение у
присъстващите. На фона на многото
проблеми
и
многото
неясноти
в
икономическата ситуация в страната и света,
присъстващите изразиха готовност да
продължат и заедно да търсят решения за
излизане от кризата.
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ДЕРОНИ ООД
и
БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА
в партньорство в помощ на най-нуждаещите се
През последните две години пандемията от COVID-19 не само постави много хора в
ситуация на непосредствен риск за здравето и живота, а засегна в много по-голяма
степен хората в нужда, хората с много малко възможности да съществуват, а в
някои случаи - и да оцелеят. Те се превърнаха в “невидими хора”.
В тази ситуация на преден план излезе значението на солидарността, готовността
за подкрепа и развитието на партньорства, основани на грижата за найнуждаещите се.
Отиващата си 2021 година бе годината, в която един от лидерите в хранителната
индустрия и член на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци - ДЕРОНИ
ООД разви партньорство с Българска хранителна банка и се открои като една от
отговорните бизнес компании в своя бранш с реален принос в помощ на найуязвимите.
Даряването на значими количества продукти с къс срок на годност поставиха
началото на системно и добро партньорство за превръщането на излишната храна
в различни социални програми в подкрепа на хората в нужда и за доброто на
всички.
Неоценима за хората, нуждаещи се от храна, е подкрепата с дарените 11 000
килограма питателни храни, които през годината достигаха до над 9 000 души
седмично в една от най-тежките ситуации на ограничения и здравен риск.
Адмирации заслужават усилията на компанията да спасява от унищожение годна
храна с къс срок и за доверието й да я предоставя регулярно на Българска
хранителна банка за обслужване до хора в нужда в цялата страна.

Благодарим на екипа на фирма „ДЕРОНИ“ за съпричастността
и грижата за спасяване на човешки живот!

С благодарност, Цанка Миланова
Изпълнителен директор
Българска Хранителна Банка
Писмото е публикувано без редакция
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Покана за участие в Регионална изпълнителна
академия - CROSS-KIC EIT REGIONAL EXECUTIVE
ACADEMY
Съюз на преработвателите на плодове и
зеленчуци ви кани да се включите в в
Регионална изпълнителна академия - CROSSKIC EIT REGIONAL EXECUTIVE ACADEMY, която
ще се проведе онлайн през платформата
Zoom на 8 и 9 декември 2021.
Събитието е организирано от Европейския
институт за иновации и технологии и
Университета по хранителни технологии –
Пловдив. Направленията в предстоящата
академия обхващат теми, свързани с
кръговата икономика, предотвратяване и
намаляване на загубата и разхищението на

намаляване на загубата и разхищението на
храна. Участниците ще се запознаят с
последните стратегии и важни проекти по
темата. Те също така ще имат възможността
да участват в Q&A сесии и да се запознаят с
всички заинтересовани страни по веригата.
Ще се радваме да вземете участие в
българското
издание
на
Регионална
изпълнителна академия - CROSS-KIC EIT
REGIONAL EXECUTIVE ACADEMY.
За регистрация и повече информация,
моля посетете: www.eitrea-bulgaria.eu
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Законодателният пакет за ОСП 2023-2027 е
публикуван в Официалния вестник на ЕС
Трите регламента, които съставляват
пакета
за
реформа
на
Общата
селскостопанска политика (ОСП) за периода
2023-2027, са публикувани в брой на
Официалния вестник на Европейския съюз
(ЕС)- ОВ L 435, 6 декември 2021 г.

Основна характеристика на новата
политика е въвеждането на стратегически
планове на равнище държави членки, които
дават
възможност
на
националните
правителства да адаптират разпоредбите на
ОСП спрямо нуждите на своите земеделски
общности в сътрудничество с местните
органи и съответните заинтересовани страни.
Тази политика е и най-амбициозната досега
по отношение на околната среда, като една
четвърт от директните плащания са запазени
за практиките на екологосъобразното
земеделие. Освен това тя е първата ОСП,
която
включва
социално
измерение,
насочено към гарантиране на подходящи
условия на заетост за селскостопанските
работници.
Новата ОСП ще влезе в сила от 2023 г. и ще
се прилага до 2027 г. Държавите членки
трябва да представят своите проекти за
стратегически планове до 1 януари 2022 г.,
след което Европейската комисия (ЕК) ще
започне процеса на оценяването им и
предоставяне на обратна информация.

предоставяне на обратна информация.
Официално публикуваните регламенти за
ОСП 2023-2027 са:
 Регламент
(ЕС)
2021/2115
на
Европейския парламент и на Съвета от 2
декември 2021 година за установяване на
правила за подпомагане за стратегическите
планове, които трябва да бъдат изготвени от
държавите членки по линия на общата
селскостопанска политика (стратегически
планове по ОСП) и финансирани от
Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти
(ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013
 Регламент
(ЕС)
2021/2116
на
Европейския парламент и на Съвета от 2
декември
2021
година
относно
финансирането,
управлението
и
мониторинга на общата селскостопанска
политика и за отмяна на Регламент (ЕС) №
1306/2013

Регламент
(ЕС)
2021/2117
на
Европейския парламент и на Съвета от 2
декември 2021 година за изменение на
регламенти
(ЕС)
№
1308/2013
за
установяване на обща организация на
пазарите на селскостопански продукти, (ЕС)
№ 1151/2012 относно схемите за качество на
селскостопанските продукти и храни, (ЕС) №
251/2014
за
определяне,
описание,
представяне, етикетиране и правна закрила
на географските указания на ароматизирани
лозаро-винарски продукти и (ЕС) №
228/2013 за определяне на специфични
мерки за селското стопанство в найотдалечените региони на Съюза
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в най-отдалечените региони на Съюза
Процесът на реформиране на ОСП започна
през 2018 г., когато ЕК публикува
първоначалното си предложение. През
октомври 2020 г. Съветът и Европейският
парламент (ЕП) приеха своите преговорни
позиции, като поставиха началото на
деветмесечни преговори, които доведоха до
политическо споразумение, постигнато през
юни 2021 г.
ЕП даде „зелена светлина“ на ОСП 20232027 по време на пленарната сесия,
проведена на 23 ноември 2021 г. в Страсбург,
а Съветът на ЕС официално прие ОСП 2023—
2027 на състоялото се на 02 декември 2021 г.
последно заседание.

Преходен регламент за ОСП (2021–2022
г.)
Поради забавяне в договарянето на
реформата на новата ОСП, в края на 2020 г.
беше приет „Преходният регламент“ за ОСП,
който има за цел да осигури непрекъснатост
на правната и финансовата подкрепа по
линия на ОСП за земеделските стопани и
другите бенефициери преди влизането в
сила на новите реформирани правила през
2023 г. Регламентът гарантира, че в
плащанията няма да има прекъсване, като
същевременно предоставя на държавите
членки
време
да
изготвят
своите
национални стратегически планове по ОСП.
Източник: www.capgreenzone.bg
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Управление на отпадъците

Управлението на отпадъците – Принципи на
кръговата икономика
Проектиране и производство на продукти
по начин, който не води до отпадъци и
замърсяване
Повечето продукти са проектирани така,
че излизат от употреба твърде бързо. Малко
продукти могат лесно да се използват
повторно, подлежат на поправка или
висококачествено рециклиране. Все още
икономиката ни произвежда продукти само
за
еднократна
употреба.
Предвид
обстоятелството, че бизнеса на членовете на
Съюза е производство на хранителни
продукти, едно от предизвикателствата е
вида на опаковките, които те използват.
Продуктите в кръговата икономика съдържат
съществена част рециклирани материали,
което от своя страна създава условия за
вторично производство и висококачествено
рециклиране.
Удължаване на жизнения цикъл на
продуктите и материалите
Начинът на проектиране и производство
на продукти може да предотврати до 80 % от
въздействието им върху околната среда, но
има и продукти, които могат да останат в
икономиката, вместо да бъдат депонирани.
Вместо да стигнат до депа за отпадъци,
отпадъците от храни могат да се
оползотворят
в
икономиката
като
почвоподобрител или като източник на
енергия. Текстилът и пластмасата са сред
най-подходящите материали за рециклиране
и ново производство. Цифровизацията и
картографирането на ресурсите ще спомогне
на промишлеността да създаде вериги на
доставка, преработка и производство на нови
продукти.

Възстановяване на природните системи
Известна е способността на естествените
еко системи
да се възстановяват.
Прилагането на кръгов подход ще позволи
възстановяване на природните системи и
постигането на хармонична връзка между
човек и природа.
Политика на ЕС в областта на
кръговата икономика
Европейската зелена сделка (2019 г.)
акцентира върху предприемане на действия
за разрешаване на проблемите, свързани с
околната среда и климата, като по този
начин се гарантира стабилно бъдеще за
следващите поколения. Постигането на
неутралитет по отношение на климата към
2050 г. е най-важният приоритет.
Като част от Европейската зелена сделка,
през м. март 2020 г. ЕК публикува Нов план
за действие към кръгова икономика с
мерки, които да ускорят прехода към
устойчив модел и възстановяването на
природните ресурси и по този начин се
намали въздействието върху околната среда
и обществото.
Новият план за действие е насочен към:
установяване на рамка за устойчива
продуктова политика; ключови вериги за
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установяване на рамка за устойчива
продуктова политика; ключови вериги за
създаване на стойност в областта на
продуктите; по-ефективна политика в
областта на отпадъците, насочена към
тяхното
предотвратяване,
повторно
използване и оползотворяване; създаване на
кръгови модели в полза на хората, регионите
и градовете.
Индустриална симбиоза
Неразделна част от кръговата икономика е
индустриалната симбиоза.

Концепцията за индустриална симбиоза е
позната
още
от
70-те
години.
Индустриалната симбиоза се дефинира
като синергичен обмен на отпадъчни
потоци, съпътстващи продукти, вода и
енергия между отделни организации в
дадена местност, регион или дори във
виртуална
общност.
Успехът
на
индустриалната
симбиоза
зависи
от
сътрудничеството между организациите и
синергичните
възможности,
които
предоставя
географската
близост.
Индустриалната
симбиоза
ангажира
традиционно отделени отрасли в колективен
подход,
насочен
към
конкурентното
предимство, включващ физически обмен на
материали, енергия и съпътстващи продукти
(Chertow, 2000). Индустриалната симбиоза
предоставя практически инструмент на
компаниите, с който да трансформират

компаниите, с който да трансформират
традиционният линеен бизнес модел в
интегрирана система, където отпадъчните
потоци са превръщат в стойностен ресурс.
Този подход носи редица икономически,
екологични и социални ползи, както на
участниците, така и на обществото.
Например, използването на отпадъчните
потоци води до намаление на депонираните
количества отпадъци и емисиите от тях,
използваните суровини и вложените
енергийни ресурси. Икономическите ползи
свързваме с по-ниски разходи за управление
на отпадъците, закупуване на суровини,
разработване на нови продукти и достигане
до нови пазари. Социалните ползи са
измерими със създаването на нови
компании и работни места, с индиректните
ползи за обществото от намалените
негативни екологични въздействия.
Според класическото разбиране за
индустриална симбиоза, всички входящи
индустриални
потоци
биват
трансформирани в краен продукт или се
разглеждат като ресурси за други процеси
или индустрии. Смята се, че (Chertow, 2000)
трите основни възможности за обмяна на
ресурси са:
1. Обмяна на отпадъчни потоци обмен на специфични материали между две
или повече страни, като заместители на
суровини или други входящи потоци;
2. Споделяне на комунални услуги и
инфраструктура – съвместно управление и
ползване на ресурси, като енергия, вода,
отпадъчни води;
3. Съвместно предоставяне на услуги посрещане
на
общи
нужди
като
пожарогасене, транспортиране, осигуряване
на храна.
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Разнообразието от отпадъчни потоци и
индустрии предполага и разнообразие на
типове индустриална симбиоза. Според
обмяната на ресурси са дефинирани пет типа
ИС:
1. Обмен на отпадъци, като например
събирането и рециклиране на отпадъчна
хартия, метали и др.;

Вътрешно оползотворяване в рамките
на една организация, като например
пречистване на отпадъчните води от
производството и повторното им ползване;
3. Външно
оползотворяване
между
организации, които са част от обща
индустриална зона, като например обмен на
пара;
4. Външно
оползотворяване
между
организации, които не са в обща
индустриална зона, но са разположени
географски близо;
5. Външно
оползотворяване
между

5. Външно оползотворяване между
организации, които са свързани чрез
дигитална платформа/виртуално свързани,
при което възможностите за осъществяване
на индустриална симбиоза нарастват
значително поради по-големия брой на
потенциални участници.
Всеки един от тези типове ИС зависи не
само от конкретни условия (напр. част от
индустриална зона, близост до основна
транспортна инфраструктура), но също и от
бизнес модела на компанията. Според
Fraccascia et al. (2016) определени бизнес
модели благоприятстват развитието на ИС.
Тези компании успяват да са финансово
стабилни, като генерират екологични и
социални ползи чрез въвеждането на ИС.
Изхождайки от бизнес гледната точка,
организациите се разделят на две категории
– такива, които генерират отпадъчните
потоци и такива, които приемат отпадъчни
потоци.

2.

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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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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Учени правят безвредна пластмаса от доматени
люспи
Изследователите от института в Майорка
разработиха биопластмаса получена от
люспи на домати. Тя има същите свойства,
както стандартните пластмасови опаковки, но
с тази разлика, че се разлагат само за месец,
което в сравнение с обикновената пластмаса,
създадена от петрол, която се разлага за 450
години си е грандиозен успех.
Материала се получава от целулоза, която
се извлича от листата, стъблата и кожата на
доматите, които се изхвърлят от индустрията
след приготвянето на доматения сос или
кетчуп.
Изследователят от института Хосе Ередиа
казва, че полученият материал представлява
здраво и прозрачно фолио, което може да
има множество приложения. А в допълнение
материала може да бъде третиран и с
антибактериален материал, като така
едновременно запазва храната, а после се
разгражда да отрицателно време, без да се
замърсява природата.
В допълнение тези биопластмаси може да
имат различен цвят и нюанс, в зависимост от
излагането им на светлина, като по този
начин бъдат превърнати в “умни опаковки”,
като са толкова издръжливи, колкото и
петролните си “събратя”. Или казано с прости
думи, след като бъдат използвани за защита
на храната, ако опаковката влезне в контакт с
водата започва да губи първоначалния си
цвят, което означава, че пластмасата започва
да губи структурата и антиоксидантните си
свойства
Източник: www.bgmreja.com
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Уважаеми колеги, партньори и приятели,

В очакване на Коледа, нека сърцата ни се изпълват с благодарност и
уважение, защото Коледа е надежда и обещание за щастие и добри дела.
В навечерието на Новата година приемете нашите най-сърдечни пожелания
за здраве и късмет, за благополучие и успехи!
Да посрещнем щастливи и уверени в силите си настъпващата 2022 година!

Честита Коледа и благодатна Нова година!
От екипа на СППЗ

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 11/2021

Стр. 14

