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П О К А Н А 

за 
Общо 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 отчетно-изборно събрание на  

15-ти март 2023 г.  

от 10.00 часа 

комплекс „Тракиец“, с. Житница, обл. Пловдив.  

при следния  

Дневен ред: 

       - Промяна размера на членския внос;   

       - 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 11.00 часа 

независимо от броя на присъстващите 

 

Регистрацията е от 9.30 часа 
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Председателят на УС на СППЗ в интервю за Събуди 

се – НОВА ТВ  

Новини от СППЗ 

Председателят на Управителния съвет на 

СППЗ, Стойко Кировски даде интервю за 

предаването „Събуди се“, Нова ТВ. 

 
Хранителните стоки у нас продължават да 

поскъпват, въпреки усилията на държавата да 

укроти и контролира цените в търговската 

мрежа. 

След млечните продукти, рязък скок има и 

в цените на консервите. Поскъпването при тях 

е с цели 40%.  

По данни на Съюза на преработвателите на 

плодове и зеленчуци в момента в България се 

произвеждат около 150 000 тона консерви. 

Много са факторите, които определят 

крайната цена. Поскъпването в магазините 

вече е факт. 

Най-голямо е увеличението при 

лютеницата и киселите краставички. При 

консервирания боб, киселото зеле и граха 

скокът е между 50 стотинки и лев. 

Дори за семействата, които предпочитат от 

години да си произвеждат консерви в 

домашни условия, това традиционно 

начинание вече излиза солено. 

Куни Димова е от Куртово Конаре и е 

известна като "Царицата на лютеницата". Тя 

произвежда в домашни условия консерви, но 

това традиционно начинание вече излиза 

солено. 

 

"Най-драстично се увеличи олиото - от 2 

лева стана на 5. Оттам нататък се увеличи 

"Най-драстично се увеличи олиото - от 

2 лева стана на 5. Оттам нататък се 

увеличи захарта, газта, бурканчетата, 

капачките също. И така бурканчето с 

лютеница достигна 6 лева", казва тя. 

"Само преди 1 година цената на едно 

бурканче беше 15 ст., а се га около 32 ст. 

Това е 100% поскъпване на стъкления 

амбалаж. Капачките поскъпнаха с 90% 

само за една година. Захарта поскъпна 

със 70%. Вдигнахме заплатите с поне 30%. 

Бих казал, че крайното поскъпване е с 

около 50 на 100. Ние дадохме нещо от 

себе си, за да може крайният потребител 

да не плаща чака толкова много. Нека 

пазарът свикне с тези цени - няма 

връщане назад", разказва инж. Стойко 

Кировски, собственик на предприятие за 

консервиране на сладка и конфитюри в 

Пловдивско. 

"Износът на консерви малко зацикли. 

Инфлацията в България се оказа доста по-

висока, отколкото в наши съседни 

държави. Клиенти от Европа и САЩ  се 

отказаха да купуват наши продукти 

заради рязкото поскъпване на консервите 

в България", допълва той. 

 
Целият репортаж с участието на инж. 

Стойко Кировски, Председател на УС на 

СППЗ може да гледате тук. 

https://www.vbox7.com/play:03c6c369d2
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Календар на обученията, организирани от СППЗ за 

2023 г.  

 

 

 

 
Име на обучението Дата за обучението 

FSSC 22000 27-28.02.2023 

BRC FOOD 09.03.2023 г.  

ISO 9001:2015 03.04.2023 г.  

ISO 19011 04.04.2023 г. 

HACCP 
 
Програмата е предназначена основно за нови членове на НАССР екипи или 
за сътрудници, които не са преминали съответно обучение за 
компетентност, съобразно отговорностите им. 

10-11.04.2023 г.  

IFS Food  
 
Програмата е предназначена за представители за IFS и/или членове на 
НАССР екипите на организации, които са сертифицирани или се подготвят 
за сертификация 

17-18.05.2023 г.  

  

Новини от СППЗ 

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци представя на вашето внимание 

календар на обученията, които ще бъдат организирани през 2023 г. Ако някое от тях 

представлява интерес за вас, моля свържете се с нас на имейл info@org-bg.net или на тел. 

02/987 47 43, за да ви изпратим заявка за участие.  

Благодарим ви предварително за проявения интерес! 

mailto:info@org-bg.net
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СППЗ получи отговор от ДФ „Земеделие“ относно 

резултатите по мярка 4.2, прием 2022 г.     

Новини от СППЗ Новини от СППЗ Новини от СППЗ Новини от СППЗ 
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Стратегическият план за развитие на земеделието и 

селските райони в България за периода 2023-2027 г. 

е одобрен от ЕК - продължение 

В няколко поредни броя на Бюлетина на СППЗ ще ви представим интервенциите 

за Директни плащания в одобрения Стратегически план по ОСП. 

  

Новини за сектора Новини за сектора 

Еко схема за поддържане и подобряване 

на биологичното разнообразие и 

екологичната инфраструктура 

Видовете екологична инфраструктура обект 

на тази интервенция са: Живи плетове или 

Редици от дървета; Отделни дървета; Дървета 

в група; Дървесни противо-ерозионни 

пояси; Синори; Влажни зони; Зелени зони 

около водни течения; Тераси; Ивици по 

краищата на гори; Буферни ивици. Не се 

извършват третирания с препарати за 

растителна защита при изброените видове 

зелена инфраструктура с изключение на 

изрично упоменати в задължителните за 

извършване дейности. Задължителни за 

извършване дейности в зависимост от вида на 

зелената инфраструктура, за получаване на 

подпомагане по тази интервенция:  

 

При Живи плетове или Редици от дървета  

Запазване целостта на ландшафтния 

елемент. Почистване на инвазивни видове 

растения извън периодите на гнездене на 

птиците. Почистване на сухи клони и ниски 

клони до 1.5 м. височина извън периода на 

гнездене на птиците. Поддържане на 

граничните зони чрез косене или мулчиране 

най малко 1 път годишно извън периода на 

гнездене на птиците. Поддръжката на 

елемента може да се осъществява и само от 

страната на съответния ползвател или 

собственик. Не се извършват третирания с 

препарати за растителна защита. 

При отделни дървета  

Почистване на сухи клони и ниски клони до 

1.5 м. височина, както и поддържане на 

При отделни дървета  

Почистване на сухи клони и ниски 

клони до 1.5 м. височина, както и 

поддържане на сервитутните ивици чрез 

косене или мулчиране най малко 1 път 

годишно извън периодите на гнездене на 

птиците.  

При дървета в група  

Почистване на ниски клони до 

височина 1,5 метра при редиците от 

дървета, извън периодите на гнездене на 

птиците. Почистване на инвазивни видове 

растения извън периодите на гнездене на 

птиците, както и поддържане на 

сервитутните ивици чрез косене или 

мулчиране най малко 1 път годишно 

извън периодите на гнездене на птиците.  

При Дървесни противо-ерозионни 

пояси  

Почистване на инвазивни видове 

растения извън периодите на гнездене на 

птиците.  Почистване на сухи храстовидни 

видове, извън периодите на гнездене на 

птиците.  Почистване на ниски клони до 

височина 1,5 метра, извън периодите на 

гнездене на птиците. Косене или 

мулчиране най малко 1 път годишно на 

сервитутните ивици извън периодите на 

гнездене на птиците.  Запазване на 

съществуващата дървесна растителност с 

изключение на инвазивните видове.  

При синори  

Запазване целостта на ландшафтния 

елемент. Почистване на инвазивни 

видове растения извън периодите на 

гнездене на птиците. Почистване на сухи 



  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 1/2023   Стр. 7     Стр. 7 

 

 
 

  

Новини от СППЗ 

елемент. Почистване на инвазивни видове 

растения извън периодите на гнездене на 

птиците. Почистване на сухи клони и на ниски 

клони до 1.5 м. височина извън периода на 

гнездене на птиците. Поддържането на 

граничните зони чрез косене или мулчиране  

най малко 1 път годишно извън периодите на 

гнездене на птиците. Поддръжката на синора 

може да се осъществява и само от страната 

на съответния ползвател или собственик. Не 

се извършват третирания с препарати за 

растителна защита.  

 
При влажни зони  

Поддържане на крайбрежната 

растителност чрез изрязване и отстраняване 

на нежеланата растителност в периоди извън 

гнездене на птиците. Поддържане на 

естествен тревостой при ниски води на 

акваторията ако такъв съществува без 

дрениране на площите. Не разораване и/или 

отводняване на езерцата. Не използване на 

Първа група Препарати за Растителна Защита 

(ПРЗ) в Територии граничещи на 

акваториите.  

При Зелени зони около водни течения  

Задължителни косене или мулчиране най-

малко 1 път годишно на сервитутните ивици, 

като дейностите следва да се извършат извън 

периодите на гнездене на птиците. 

Отстраняване на сухи дървета, отстраняване 

на храсти и инвазивни видове извън 

периодите на гнездене на птиците. Не се 

извършват третирания с препарати за 

растителна защита.  

 

 
Тераси  

Запазване целостта на ландшафтния 

елемент. Почистване на инвазивни видове 

растения извън периодите на гнездене на 

птиците. При наличие на храстовидна и/или 

дървесна растителност, почистване на сухи 

клони и ниски клони до 1.5 м. височина 

извън периода на гнездене на птиците. 

Поддържане на граничните зони чрез косене 

или мулчиране най малко 1 път годишно 

извън периода на гнездене на птиците. 

Поддръжката на елемента може да се 

осъществява и само от страната на 

съответния ползвател или собственик. Не се 

извършват третирания с препарати за 

растителна защита. 

При ивици по краищата на гори  

Косене или мулчиране най малко 1 път 

годишно на териториите в границите на 

ивиците, като дейностите следва да се 

извършат извън периодите на гнездене на 

птиците. Косенето да се извършва извън 

периода с риск за горски пожари с цел 

намаляване на риска от пожари. Не се 

извършват третирания с препарати за 

растителна защита. 

При буферни ивици  

Поддържане на естествен тревостой ако 

такъв съществува без почвени обработки на 

площите. Не се извършват нарочни 

третирания с Препарати за Растителна 

Защита (ПРЗ) на тези територии. 

Поддържането се състои в косене или 

мулчиране най малко 1 път годишно на 

териториите в границите на буферните 
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Поддържането се състои в косене или 

мулчиране най малко 1 път годишно на 

териториите в границите на буферните 

ивици, като дейностите следва да се 

извършат извън периодите на гнездене на 

птиците. За премахването на храстова 

растителност се забранява използването на 

шредери, мулчери и др. техника, която води 

до пълното раздробяване на храстовата 

растителност.  

Ставки: 

Еко-02_01 _Екологична инфраструктура 

обработваеми земи площи и дейности над 

ДЗЕС 8 - 696,86евро/ха. Плащането е за 

ландшафтни елементи за обработваеми 

земи, надхвърлящи ДЗЕС 8 като площи и 

изисквания.  

Еко-02_04 _Екологична инфраструктура 

обработваеми земи площи и дейности над 

ДЗЕС 8 - 286,33 евро/ха. Плащането е за 

ландшафтни елементи за обработваеми 

земи в рамките на ДЗЕС 8, в които са 

извършени дейности, надхвърлящи 

изискванията на ДЗЕС 8.  

Екологична инфраструктура Трайни 

насаждения - 901,17 евро/ха. 

 
Еко схема за намаляване използването на 

пестициди 

Земеделските стопани прилагат 

земеделски практики, благоприятни за 

климата и околната среда, от изброените по-

долу. Видовете допустими площи са тези 

при, които са изпълнени следните 

екологично насочени земеделски практики 

свързани с намаляване на количествата на 

използвани препарати за растителна защита 

на ниво стопанство:  

1. Прилагане на продукти за растителна 

защита – инсектициди, хербициди и 

 на ниво стопанство:  

1. Прилагане на продукти за 

растителна защита – инсектициди, 

хербициди и фунгициди не попадащи в 

първа професионална категория на 

употреба.  

2. Не прилагане на продукти за 

растителна защита, които са тотални 

хербициди включително такива съдържащи 

глифозат.  

3. Прилагане на феромонови уловки с 

различна гъстота на ха/дка при отглеждане 

на полски/зърнено житни, маслодайни, 

технически др. култури и при зеленчуци и 

плодове. 

За да се получи подпомагане по 

интервенцията следва да се изпълни 

задължително т. 2 и поне още една от т.1 и 

т.3. Интервенциите се доказват чрез 

проверка дневниците за растителна защита 

и чрез разходно-оправдателни документи за 

закупените продукти за Растителна Защита и 

феромонови уловки на съответните площи.  

Земеделските стопани са задължени да 

отразяват коректно всички операции с 

прилагане на продукти за растителна защита 

през съответната година в дневника. 

Ставки: 

Пестициди_обработваеми земи - 65,27 

евро/ха. 

Пестициди_трайни насаждения - 123,48 

евро/ха. 

Очаквайте продължение в следващия 

брой на бюлетина на СППЗ. 
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КЗК извършва предварително проучване във 

връзка с цените на хранителните продукти2023 

 
  

Новини за сектора 

Както бе оповестено на 16 февруари, КЗК 

стартира предварително проучване  по глава 

Седма (Забрана за нелоялна конкуренция) и 

Глава Седма „б“ от ЗЗК (Забранени търговски 

практики по веригата за доставки на 

селскостопански и хранителни продукти)  във 

връзка с предлагането и ценообразуването 

при хранителните и селскостопанските 

продукти. Повод за проучването са 

множество съобщения и изявления в 

медиите, както и сигнали на потребители за 

увеличаване на цените на основни 

хранителни продукти в магазинната мрежа и 

преди всичко в търговските вериги на 

територията на страната. 

Проучването се извършва във връзка с 

правомощията на КЗК като национален орган 

на Република България, отговорен за 

прилагането на европейското право в 

областта на конкуренцията (чл. 3, ал. 2 от 

ЗЗК). Правомощията, с които Комисията 

разполага при изпълнението на своите 

функции, са изчерпателно предвидени в 

Закона за защита на конкуренцията. В глава 

Седма на ЗЗК е уредена защитата срещу 

нелоялната конкуренция - всяко действие 

или бездействие при осъществяване на 

стопанска дейност на предприятията, което е 

в противоречие с добросъвестната търговска 

практика и уврежда или може да увреди 

интересите на конкурентите. В глава Трета на 

ЗЗК е уредена забраната за всякакъв вид 

споразумения, решения и съгласувани 

практики, които имат за цел или резултат 

предотвратяване, ограничаване или 

нарушаване на конкуренцията. 

Комисията за защита на конкуренцията, 

също така е и националният 

административен орган, който  прилага 

европейското и националното 

също така е и националният 

административен орган, който  прилага 

европейското и националното 

законодателство в областта на нелоялните 

търговски практики. С изменение и 

допълнение на ЗЗК (ДВ, бр. 17 от 2021 г.) е 

транспонирана Директива (ЕС) 2019/633 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 

април 2017 г. относно нелоялните търговски 

практики в отношенията между стопанските 

субекти във веригата на доставки на 

селскостопански храни и хранителни 

продукти. 

С предвидените в новата глава Седма „б“ 

от ЗЗК забрани (чл. 37б – чл. 37е) се цели 

преодоляването на значителните 

дисбаланси в преговорната позиция между 

доставчици и купувачи на селскостопански и 

хранителни продукти. За постигането на тази 

цел законът предвижда мерки, насочени 

към защита на доставчици, които са в по-

слаба преговорна позиция, и се прилагат 

спрямо търговското поведение на купувачи, 

които са в по-силна позиция в тази верига. В 

чл. 37б и чл. 37в от ЗЗК са въведени забрани 

за определено поведение на купувачите в 

отношенията им с доставчиците на 

селскостопански и хранителни продукти. В 

разпоредбите са дефинирани най-типичните 

и разпространени проявни форми на 

забранено поведение. Първата група норми 

касаят т.нар. „абсолютни забрани“ за 

нелоялни търговски практики (чл. 37б от 

ЗЗК). Това са практики на купувачите, които 

поради естеството си винаги се считат за 

нелоялни. Такива са плащанията за 

селскостопански и хранителни продукти, 

включително за нетрайни такива, със срок 

по-дълъг от 30 дни, едностранна промяна на 

условията по договора от страна на 
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включително за нетрайни такива, със срок по-

дълъг от 30 дни, едностранна промяна на 

условията по договора от страна на купувача, 

включително и по отношение на условията на 

плащане или цените, таксуване на 

доставчика с плащания, които не са свързани 

с продажбата, ограничения за доставчика и 

др.  Втората група забрани съгласно чл. 37в  

касаят т.нар. условна забрана за нелоялни 

търговски практики, които принципно не са 

забранени, ако са предварително договорени 

с ясни и недвусмислени условия в договора 

за доставка или в последващо споразумение 

между доставчика и купувача. Такива са 

връщане от купувача на доставчика на 

непродадени продукти, без той да е заплатил 

за тях, таксуване от страна на купувача към 

доставчика с плащане като условие 

складирането, излагането или включването в 

продуктовата гама на негови продукти или за 

предлагането на пазара на такива продукти, 

искане от купувача доставчикът да заплати 

разходите за намалени цени в рамките на 

промоция, разходите за реклама на 

продуктите и др. 

С цел гарантиране на по-високо ниво на 

защита на доставчиците на селскостопански и 

хранителни продукти и с оглед 

предоставената от Директивата възможност, 

в глава Седма „б“ от ЗЗК са регламентирани и 

по-строги правила по отношение на 

същността на определени забрани – 

купувачът не може да забрани или ограничи 

доставчикът да предлага същите или по-

добри условия (вкл. и ценови) на трети лица. 

Уредбата включва и допълнителни състави 

каквито са абсолютните забрани по чл. 37б, т. 

10-12 и условните забрани по чл. 37в, т. 7 и т. 

8. 

Във връзка с правомощията си по 

прилагане на описаните забрани КЗК може 

да образува производства (въз основа на 

подадени искания от засегнати конкурентни 

и доставчици (производители, фермери и др. 

или по собствена инициатива), като след 

подадени искания от засегнати конкурентни 

и доставчици (производители, фермери и 

др. или по собствена инициатива), като след 

извършено проучване постановява решение, 

с което може да санкционира нарушителите 

(недобросъвестни конкуренти, съотв. 

купувачи – търговски вериги, прилагащи 

забранените практики) и да постанови 

незабавното прекратяване на нарушенията. 

Към настоящия момент в рамките на 

стартиралото проучване във връзка с 

предлагането, ценообразуването и 

етикетирането при хранителните и 

селскостопанските продукти, Комисията 

изиска информация и доказателства, както 

от държавни органи, които имат 

правомощия по отношение на защитата на 

крайните потребители, така и от 

производители и доставчици на хранителни 

продукти и сдружения на производители и 

доставчици  във връзка с отношенията им с 

търговските вериги, които предлагат 

хранителни продукти на крайни 

потребители. С особено внимание в 

контекста на действащите забрани ще се 

разглежда поведението на търговските 

вериги, което пряко засяга формирането на 

цените към крайните потребители. 

В случай че от събраните информация и 

доказателства възникнат основателни 

съмнения за извършени нарушения на ЗЗК, 

представляващи нелоялна конкуренция, 

забранени търговски практики или 

забранени споразумения (картели), 

Комисията ще се самосезира, за да 

санкционира и прекрати неправомерните 

действия. 

Пълния текст на информацията може да 

видите тук. 

Източник: www.cpc.bg  

 

 

В тази връзка  за оказване на съдействие 

https://www.cpc.bg/news-298
http://www.cpc.bg/
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Замразените и временно консервираните плодове 

най-печеливши при износ  

 

 

 
  

Новини за сектора 

Безспорният водач на Балканите за 

последните 15 години на база положителния 

баланс в натура за плодовете (без 

цитрусовите такива) са Турция, Гърция и 

Сърбия, следвани от България и Румъния. 

България има постоянно положително салдо 

само за две от митническите тарифни 

позиции – замразени плодове и временно 

консервирани плодове, се отбелязва с анализ 

на Българската стопанска камара (БСК). За 

всички останали салдото в повечето случаи е 

силно отрицателно в размер от десетки 

хиляди тона. 

 
Водещите продукти в българския износ са 

замразените плодове със средногодишен дял 

за трите петилетки от близо 28% в натура и 

близо 31% за 2021 г., следват временно 

консервираните плодове със средногодишен 

дял от 25% и близо 28% за 2021 г. На трета 

позиция са кайсиите, черешите, прасковите, 

сливите със средногодишен дял в тона от 12% 

и 15% за 2021 г. 

При вноса в България водещи са ябълките, 

крушите и дюлите със средногодишен дял от 

близо 31% и за 2021 г. близо 33%, следвани 

от пъпешите и дините с повече от 26% 

средногодишно и повече от 27% за 2021 г. 

Като мащаб българският средногодишен  

 

износ на плодове в тона е 9 пъти по малък 

от този на Сърбия и близо 18 пъти по-малък 

Като мащаб българският средногодишен 

износ на плодове в тона е 9 пъти по малък 

от този на Сърбия и близо 18 пъти по-малък 

от този на Гърция (в това число не са 

включени цитрусовите плодове). 

Сумарният внос на Гърция и Сърбия на 

плодове е едва две трети от количеството 

на българския внос. 

Количествата на българския износ/внос 

и баланс на плодове, сравнени с тези на 

балканските ни съседи, показват по-скоро 

един затихващ сектор от българското 

земеделие, посочва анализът. По тази 

причина според него първият приоритет на 

този сектор би трябвало да бъде 

задълбочения анализ на овощарството, за 

да търсим възстановяване на вековните 

традиции и развитие. 

В изследването са анализирани стоки от 

глава 8 на митническата тарифа, която 

описва външната търговия с плодове: 

Плодове, замразени (митническа тарифна 

позиция 0811); Плодове, временно 

консервирани (0812); Кайсии, череши, 

праскови, сливи (0809); Пъпеши и дини 

(0807); Плодове сушени (0813); Други 

плодове, пресни (0810); Грозде и стафиди 

(0806); Ябълки, круши и дюли (0808). 

Заради силно отворения характер на 

българската икономика, тези данни дават и 

обща характеристика за производството на 

плодове. За да има балканска сравнимост, 

са разгледани само плодовете без 

цитрусите. За пълнота и сравнимост са 

използвани числата в натура (в тона) за 

износа, вноса и баланса за балканските 

държави, наши съседи.  

Източник: www.agrozona.bg  

 

В изводите са разгледани пет години 

преди членството на България в ЕС през 

http://www.agrozona.bg/
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Анастас Кехайов има над 50-годишен 

опит в обучението и подпомагането на 

висшия мениджмънт на повече от 800 

български и международни фирми. 

Инженер по автоматика и телемеханика. 

Има дългосрочни специализации и стажове 

по макропрогнозиране и програмно целево 

планиране в IIAP Париж и информатизация 

на административни системи в CEPIA 

Роканкур. Докторатът му е по теория на 

запасите, а доцентурата - по 

стратегическо управление. 

12 решения - продължение 

Решение 7.  Стабилността е основа за 

ефективност, но само ако не пречи 

Стабилността е основа за ефикасност 

(способността да постигаш резултати), но не и 

за ефективност (съотношение между 

постигнат резултат и ресурси, нужни да се 

постигне). 

Това е важно, защото икономиката ни е 

отворена, даже е прекалено отворена, 

поради което е силно уязвима на външни 

влияния. Няма дълготрайна полза 

епизодично да си високо ефективен, ако си 

нестабилен като цяло. Дори това нанася 

дълготрайни вреди.   

Нужен е нов поглед към т.нар. „гръбначни 

отрасли“. В миналото имаше такива отрасли. 

Например, каростроенето. Сега в 

индустрията, а и в икономиката като цяло, 

гръбначни отрасли няма. Отрекохме 

комбинатските структури преди да изградим 

местна мрежа за производствено 

коопериране и аутсорсинг. Разкъсахме 

връзките на хоризонталната интеграция и 

съответните доставни вериги. Не разчитаме 

или все по-малко разчитаме на местни 

ресурси – нито на суровини и материали, 

нито на оборудване и технологии. вдигнела 

производителността, едва тогава 

щяло да се повиши и заплащането. 

нито на оборудване и технологии. 

В ред отрасли производството е 

разпиляно сред голям брой маломощни като 

ресурси и ниско ефективни фирми, вместо 

да се събере в по-малък брой големи 

стабилни фирми. 

В други отрасли фирмите, вместо да се 

специализират, в което са силни, тръгват да 

си пресичат продуктовите гами и да си 

крадат клиентите. Това уж ги учи да се 

конкурират технически и пазарно, но 

всъщност ги вкарва в ценова конкуренция, 

която е пагубна, защото тя свива маржа в 

печалбата, а това убива потенциала за 

инвестиции и развитие.   

Всичко изброено дотук са дефекти в 

националното стопанство, от които то следва 

да се отърси. Тук работодателските 

организации и държавата могат да потърсят 

общия език. 

По цял свят тези проблеми се 

преодоляват по един единствен и болезнен 

начин, който се изразява в тенденцията за 

уедряване на капитала чрез поглъщане на 

слабите звена. Нужно е държавниците, 

когато опитват да се месят в индустрията и 

икономиката, да отчитат, че високата и 

постоянна стабилност на цялата икономика е 

по-добрия модел в сравнение с локалната и 

епизодична ефективност на отделните 

фирми или отрасли.   

Решение 8. Няма нужда от 

псевдообразование и псевдонаука 

Псевдообразованието и псевдонауката 

дори не са пласебо на образованието и 

науката. Те са кърлежи на народни пари. Да 

инвестираш там, то е като да пълниш 

спукано буре. Пред образованието има две 

предизвикателства. Едното е да се издига 

общественият 

престиж на училищния и университетския 

Любопитно 
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Любопитно 

Общественият престиж на училищния и 

университетския преподавател. Другото 

предизвикателство е учебните програми да 

се съобразят с конкретните потребности на 

отраслите и бизнеса.   

Необходима е и ревизия на системата за 

делегирани бюджети на учебните заведения.  

Нужна е също ревизия на системата за 

атестиране на научните степени, като това 

касае не само университетския 

преподавател, но и хората в БАН и другите 

научни заведения.  

Трябва да се преосмисли и мястото на 

българските учени във фундаменталните 

науки – няма ресурси за модерна материална 

база, но дали ни търсят там, където базата я 

има. В приложните науки решението е 

финансирането да бъде на база конкретни 

проекти и да се поеме от възложителите и 

потребителите на резултатите от тези 

приложни науки.  

Решение 9. Истински здрави устои на 

демографската политика 

Демографската картина наистина е 

тревожна – населението застарява и 

намалява, пада раждаемостта, смъртността е 

висока, младите емигрират, периферията се 

обезлюдява.  

Всеизвестно е, че демографската картина 

може да бъде подобрявана по четири линии. 

Първата линия е достъпно и ефикасно 

здравеопазване, което по-малко лекува и 

повече предпазва, намалява смъртността във 

всичките възрасти и удължава средната 

възраст.  

Втората линия е намаляване на 

емиграцията и връщане на емигрантите в 

родината им.  Тук са нужни действия в посока 

млади хора и млади двойки с по-висока 

образованост. 

Третата линия е привличане на 

имигранти– на отделни хора или на цели 

семейства с  

български произход, смесени бракове или 

имигранти – на отделни хора или на цели 

семейства с български произход, смесени 

бракове или от народности със сроден 

културен модел. Има голяма разлика между 

„имиграция“ в смисъл на „натурализация“ 

(придобиване на българско гражданство 

плюс трайно заселване и бързо 

трудоустрояване) и привличане на 

„гурбетчии“ (чужди поданици сезонно или 

за по-дълъг срок идват на работа у нас). Тук 

е нужно да се либерализират някои 

законови регулации и да се опростят и 

скъсят процедурите по придобиване на 

документи за работа, пребиваване и 

натурализиране. Силен канал за привличане 

на младежи, които да се установят и задомят 

у нас, това са университетите. Но тук има два 

проблема. Чужденецът не знае езика, а няма 

година за подготве. Ако искаме да 

привлечем хора от Македония, Молдова, 

Украйна, Гърция или другаде защо няма или 

почти няма там средни училища с изучаване 

на български език. Ако германските 

университети са предпочитани пред 

българските, това на какво се дължи – дали 

на по-доброто образование или на това, че 

там обучението е безплатно.  

Четвъртата линия, и в сегашната ситуация 

това трябва да бъде главната линия, е да се 

справим с ниската раждаемост като 

подобрим грижата за децата и младите 

семейства.   Ниската раждаемост иде от две 

групи причини. Първата група са известни и 

безспорни. Сред тях са уязвимостта от 

болестите на напрегнатия и нездравословен 

живот, липсата на силни стимули за 

раждаемостта, ниското заплащане на 

наемния труд, прекомерната урбанизация в 

само няколко големи областни центрове, 

неравномерната териториална 

концентрация на индустрията и съответно на 

заетостта. Има и други подобни причини. 

Тази група причини са известни, донякъде са 

обективни и засега са мъчно преодолими. 

По-точно е да се признае, че към тези 
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Тази група причини са известни, донякъде са 

обективни и засега са мъчно преодолими. 

По-точно е да се признае, че към тези 

причини никакви реални противодействия 

няма.   

Има и втора група причини, влияещи на 

раждаемостта, които някак убягват от 

погледа. Сред тях е влиянието на 

физическото обездвижване върху 

жизнеността и либидото. Не  ходим пеша и 

дори за две крачки разстояние не слизаме от 

автомобила. Туризмът и особено 

планинарството някак останаха в миналото. 

Интернетът и компютърните игри атрофират 

мускулатурата и свиват обема на белия дроб, 

малко се спортува на открито. Сред тях е 

нездравословното хранене – естествените 

храни отстъпват на пълни с химия сурогати, 

хранителни добавки като анаболи и 

тонизатори похабяват нервната система, 

прекаляваме с газирани напитки. Към това да 

добавим алкохола, тютюна, наркотиците.   

Има и други и още по-дълбоко прикрили 

се обяснения за спадането на раждаемостта. 

Сред тях са сменната работа, извънредният и 

особено нощния труд в немалко фирми и 

организации, пришпорващите системи за 

заплащане, тласкащите към хипертрофия на 

трудохолизма системи за атестиране и 

оценка на персонала и отлагането на първото 

бебче от устремени към кариерата млади и 

не тъй млади службогонци и службогонки. 

Тук са и вредите от безразборния и ранен 

секс, аборти, препарати срещу бременност, 

анорексия и пожертвани на модата изложени 

на простуди разголени женски кръстове. Тук 

са и бавните процедури за осиновяване, 

прибързаните бракове и ранните разводи, 

социалната несигурност на самотната майка 

и затритата в извънбрачни връзки енергия.  

Няма я връзката между младото семейство в 

града или чужбина и баба и дядо на село. 

България дава най-дългата в света отпуска 

за майчинство, но това надали е достатъчно.  

Ясно е, че са нужни още и значими 

за майчинство, но това надали е достатъчно. 

Ясно е, че са нужни още и значими 

инвестиции в построяване на детски ясли и 

градини и в създаване на ресурсен и 

човешки потенциал за пълноценно детско 

здравеопазване, че трябва да се дотират 

бебешките и детските храни, дрешки и 

играчки, че началното и средното училище 

трябва да бъдат абсолютно безплатни, че 

медицинската грижа до пълнолетие и за 

многодетните семейства също трябва да 

бъде абсолютно безплатна, че са нужни 

данъчни, кредитни и всякакви други 

улеснения, чрез които да се помогне на 

младите семейства бързо да си съграждат 

гнезденца и да стъпват на собствени нозе.   

Ако в някои по-млади семейства 

подбудата да правят деца е емоционална и 

свързана донякъде с полов нагон, то при по-

зрели хора семейното планиране е 

рационално и се влияе от опасения за 

трудности и несигурности по отглеждането и 

бъдещето на децата. Показател за 

възпроизводствен потенциал на нацията е 

коефициентът на плодовитост, който трябва 

да е над 2 – т.е., средно над 2 деца в 

семейство. В предишни времена той бе под 

1.5, но в последните десетина години расте, 

макар бавно, и вече наближава 1.6.   

Стандартът на живот не единствената 

характеристика за качество на живота. 

Обяснимо е, и по цял свят е така, в страни с 

висок жизнен стандарт продължителността 

на живота нараства, но картината на 

здравословното състояние се влошава и 

раждаемостта пада.   Не е общо правило, но 

щастливите от своя живот семейства искат 

да имат повече деца. В основата на 

усещането за щастие стоят 

удовлетворението от живота и постиженията 

в живота, надеждата за сигурност и 

стабилност и перспективата за безоблачно 

бъдеще.   

Това обяснява защо силното и устойчиво 

държавно ръководство подмладява 
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Месец март – месецът на празниците 

Честита Баба 

Марта! 

Един от най-хубавите и 

любими празници, 

свързани с пролетта, е Баба 

Марта и закичването с 

мартеници. Мартеницата e 

украса от усукани конци, 

червен и бял, която 

традиционно се слага на 1 

март за здраве.  

В класическия си вид 

мартеницата представлява 

усукани бял и червен 

конец, най-често вълнени. 

Цветовете имат строго 

определен смисъл: червено 

– кръв, живот; бяло – 

чистота и щастие. Белият 

цвят на мартеницата 

първоначално е 

символизирал мъжкото 

начало, силата. Той е 

цветът на Христос. 

Червеният цвят е женското 

начало, здравето. Той е 

знак на кръвта, на 

зачеването, на раждането.  

 

Източник: 

www.webbukvar.com   

Честит 3-ти март! 

Отново е 3 март! Отново, 

145 години по-късно,  

българският народ 

празнува своето 

ОСВОБОЖДЕНИЕ! Тази 

паметна дата, на която 

свеждаме глави в поклон 

пред всички, които са дали 

живота си за свободата на 

България, ни сплотява и 

извисява! Тя е начало на 

дълъг и стремителен път, 

който страната ни е 

изминала до днес; когато 

имаме пълно право да се 

гордеем като наследници 

на градивен народ, устоял 

на трудности и прегради и 

съхранил националното си 

самочувствие! 

Историята трябва да се 

познава и уроците от нея да 

се повтарят и преповтарят! 

Защото тя се проектира в 

бъдещето, а така се 

измерва и духовният ръст 

на нацията. 

 
 

Честит 8-ми март, 

дами! 

За първи път осми март е 

отбелязан като Ден на 

жената на 28 февруари 

1909 г. в САЩ  по 

инициатива на 

Американската 

социалистическа партия. 

Възникването на идеята за 

честване на международен 

ден на жената е следствие 

от бурната 

индустриализация и 

икономическа експанзия в 

началото на двадесети век, 

която поражда протести, 

насочени към подобряване 

на условията на женския 

труд и прекратяване на 

трудовата експлоатация на 

деца. През 1977 г.  Общото 

събрание на ООН решава 8 

март да стане 

Международен ден за 

правата на жените.  
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http://www.webbukvar.com/

