
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци        Стр | 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
БЮЛЕТИН на Съюз на преработвателите 

на плодове и зеленчуци 
Брой 6, м. август/2016г. 

 
 

Скъпи читатели, 
 

Тъй като сме в сезона на доматите, няма как да пропуснем да 
ви запознаем с няколко интересни факти за тази храна, която 
английските учени определят като един от лидерите по полезност 
за човешкия организъм. Знаете ли, че  

 До XVIII век доматът по-често е наричан "любовна ябълка", 
поради факта, че е считан за афродизиак; 

 Ацтеките са наричали домата кситоматъл, което означава 
"нещо закръглено с пъп"; 

 Доматеният сок е официалната напитка на Охайо, САЩ, а 
доматът е официалният зеленчук на щата; 

 На 19 август ДОМАТЪТ чества своя празник, като тази дата е 
избрана от Министерство на земеделието в САЩ; 

 Най-тежкият домат е измерен през 1986г. и е тежал 3.51кг; 

 Най-големият бой с домати в света е годишният испански 
фестивал "Томатина", където се използват 125 тона зрели 
домати. 

Екипът на СППЗ 

 

 

Акценти в броя: 
 
 Оперативен  

анализ – 

земеделски 

култури 

 

 Еднодневни 

трудови 

договори  

 

 Подкрепи 

българското  

 

 За 

лютеницата 

с любов 

 

 Образованието 

в сектора  

 

 

 



 

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци        Стр | 2  

Новини от СППЗ  
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 21.07.2016 г., сравнено със същия 

 период на 2015 г. 
 

 21.07.2016 Изменение на годишна база, % 
 

Плододаващи 
площи (дка) 

 
Реколтирани  
площи (дка) 

 
Продукция 

(тона) 

 
Среден 
добив 

(кг/дка) 

 
Плододаващи 

площи (дка) 

 
Реколтира
ни площи 

(дка) 

 
Продукци

я 
(тона) 

Среден 
добив 

(кг/дка) 

череши 77 917 67 298 28620 425 2,5% -5,4% -23,0% -18,7% 

вишни 13 639 7 537 2 415 320 4,1% -15,1% -1,2% 16,4% 

кайсии 28 402 23 427 14618 624 3,3% -2,0% 4,2% 6,3% 

ябълки 47 703 726 436 601 0,9% 626,0% 754,9% 17,4% 

прасков
и 

40 808 16 377 13066 798 -0,2% 63,5% 167,3% 63,5% 

сливи 61 245 3 262 1 417 434 -3,8% 311,3% 264,3% -11,6% 

круши 4 182 130 145 1 112 -0,6% 94,0% 417,9% 162,3% 

ягоди 10 256 9312 6 784 729 -2,4% -8,5% -2,8% 6,3% 

малини 17 429 4084 1 217 298 20,3% 13,3% 41,0% 24,7% 

масло-
дайна 
роза 

 
32 875 

 
32875  

12510 
 
381 

 
-0,3% 

 
-0,2% 

 
44,6% 

 
44,9% 

 

Източник: МЗХ 

Оперативен анализ на основни земеделски 

култури  
 Към 21.07.2016 г. събраната продукция от кайсии, малини и маслодайна роза е с 

между 4% и 45% повече спрямо същия период на предходната година. Още по-значителен 

ръст на годишна база – с между четири и девет пъти, се наблюдава при прасковите, 

сливите, крушите и ябълките, като при прасковите и крушите това се дължи на 

комбинация от по-ранното прибиране на реколтата и значително по-високия среден 

добив, докато при ябълките и сливите – главно на по-бързия темп на реколтиране на 

площите.   

 От друга страна, продукцията от вишни, ягоди и череши намалява с между 1% и 23% 

на годишна база.  На този етап при повечето трайни насаждения се отчита повишение на 

средния добив спрямо същия период на предходната година, най-чувствително при 

крушите (близо три пъти), прасковите (с 63,5%) и маслодайната роза (с 45%). По-ниски 

средни добиви се наблюдават при черешите (с 19%) и сливите (с 11,6%).   
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Реколта от пролетници към 21.07.2016 г., сравнено със същия период на 2015 г. 

 

 21.07.2016 Изменение на годишна база, % 
 

Засадени 
площи 
(дка) 

 
Реколтирани 
площи (дка) 

 
Продукция 

(тона) 

 
Среден 
добив 

(кг/дка) 

 
Засадени 

площи 
(дка) 

 
Реколтирани 
площи (дка) 

 
Продукция 

(тона) 

 
Среден 
добив 

(кг/дка) 

картофи 118 792 23 545 28 977 1 231 17,8% 31,4% 38,3% 5,3% 

домати 43 969 5 532 10 408 1 881 13,0% -34,4% 21,1% 84,6% 

пипер 38 430 1 109 1 000 902 -6,5% -72,7% -74,0% -4,6% 

фасул 33 355 887 256 289 23,0% 20,4% 481,8% 381,7% 

градински грах 23 823 13 334 5 326 399 65,9% 279,7% 325,1% 11,8% 

леща 19 255 5 858 1 028 176 24,0% 19,4% 9,6% -7,9% 

царевица 
силажна 

 
164 575 

 
3 418 

 
8 114 

 
2 374 

 
-2,3% 

 
113,6% 

 
238,1% 

 
58,3% 

пролетен 
ечемик 

 
30 959 

 
13 500 

 
4 490 

 
333 

 
-59,7% 

 
-60,1% 

 
-58,0% 

 
5,4% 

фуражен грах 104 029 49 137 25 302 515 31,1% 70,8% 41,5% -17,2% 

Източник: МЗХ 

Реколта от пролетници 

 По оперативни данни, към 21.07.2016 г. са прибрани около 29 хил. тона картофи, 10 

хил. тона домати, 1 000 тона пипер, 14,2 хил. тона дини и 2,8  хил. тона пъпеши. В 

сравнение със същия период на 2015 г., продукцията от картофи нараства с над 38%, а тази 

от домати с около 21%. Същевременно, производството на пипер е със 74% под нивото 

отпреди една година, а това на дини и пъпеши, съответно с 13,6% и 20%. 

 За момента при доматите и дините се отчита чувствително по-висок среден добив 

спрямо реколта `2015 (съответно с 85% и 27%), а при пипера - с около 5% по-нисък. 

ЗАЩО ДА 

НЕ СИ ТУК?! 
 

 

(Място за вашата реклама) 
 

 

Повече информация за 

възможностите за реклама: 

 info@org-bg.net 

mailto:info@org-bg.net
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За лютеницата с любов 

 
 

 Пазарът на лютеницата в стойност 

расте с 1,3%, показаха данните на „ГфК 

България” за анализирания годишен 

период от май 2015 г. до април 2016 г. 

спрямо същия период година по-рано. В 

обем категорията пада леко с 0,3 на сто, 

което се обуславя от по-малкото 

количество, което е закупено от едно 

домакинство за целия годишен период (-

0,9%). През последната година са били 

привлечени нови домакинства към 

категорията (+0,3-процентни пункта), 

количеството на единична покупка се е 

увеличило с 1,9%, а честотата на покупка е 

паднала с 2,8 на сто. От май 2015 г. до 

април 2016 г. 56,4% от българските 

домакинства поне веднъж са си закупили 

лютеница, показват на „ГфК България”. За 

сравнение през същия период на миналата 

година пенетрацията е била 56 на сто. 

Средната цена за килограм бележи 

увеличение през двата периода от 4,82 лв.  

през май 2014 април 2015 на 4,90 лв. за 

годишния период, приключил през април 

тази година. Ако през май 2014 април 2015 

са правени средно по 6,2 покупки, то през 

настоящия период са извършвани по 6 

покупки. Количеството на единична 

покупка през последната година е 603 

грама, а за предходния – 592 г. 

 

Покупки на промоции 

 Макар че се увеличава средната цена 

на килограм лютеница, расте и делът на 

продуктите от категорията, които купуваме 

на промоция – от 27% на 31 на сто през 

настоящия период. За сравнение, средно 

за сектора делът на промоциите е около 

17%, посочват от маркетинговата агенция. 

От графиките, представени по време на Pro 

Brand Test става ясно, че в модерната 

търговия този дял е доста висок, като в 

хипермаркетите той достига 58% от 46 на 

сто в предходния период. Това означава, 

че през последните 12 месеца, 

приключили през април 2016 г. повече от 

половината от продуктите в категория 

„Лютеница” са били закупени от 

хипермеркетите при специални 

промоционални предложения. 

Промоциите в супермаркетите са 

нараснали само с 1% от 39 на сто на 40%, 

отново с 1% са се увеличили и в канала на 

минимаркетите – от 15% на 16 на сто. В 

кеш & кери обектите ръстът за една година 
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е от 33% на 43 на сто. Единственият канал, 

в който се наблюдава спад на покупките в 

промоции са обектите от традиционната 

търговия. 

 

Според вкуса на потребителя 

 Традиционната лютеница все още е с 

по-голяма тежест в покупките (68%), но пък 

едросмляната увеличава своя дял от 30% 

на 32 на сто през май 2015 – април 2016.  

 

Кой обича лютеница? 

 Потребителите, които купуват 

лютеница са с високи доходи, 

представители предимно на големи 

домакинства с над 4 човека. Това 

обикновено са семействата с деца до 16- 

 

 

 

 

 

 

 

годишна възраст, с глава на домакинството  

до 49 г. Живеят в градове с население от 5 

до 100 хил. души или София.  

За сравнение, тези, които не купуват 

продукти от категорията са предимно от 

малките домакинства с до 3 души, с нисък 

доход, без деца, а възрастта на главата на 

домакинството е над 50 г. Те живеят в 

малките населени места и в градове с 

население между 5 и 50 хил. души. 

Агенцията представи топ 6 на най-

продаваните марки за последния период, 

подредени по азбучен ред: „Булконс”, 

„Дерони”, „Олинеза”, „Петел”, „Тодорка” и 

„Чира”.  

Източник: www.progressive.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.progressive.bg/
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Кампания “ПОДКРЕПИ БЪЛГАРСКОТО”  

 Министерство на земеделието и храните инициира и започва изпълнението на  

кампания за популяризиране на качествата на българските храни пред крайните 

потребители в страната. Фокусът ще е към производители с регионален и национален 

пазар. Залага се на позитивни послания, дори с патриотичен оттенък, като например 

„Качествен = Български”.   

 Кампанията стартира през м. септеври т.г. и ще продължи и през 2017г. Планират се 

27 регионални събития - по едно във всеки областен град. Кампанията ще се открие в град 

Варна на 4 септември 2016 г., като следващото изложение ще е в град Бургас. Събитията  

са в делнични дни и през уикенда, като в тях се предвижда участие на известни български 

шоу-кулинари. В основата на всяко събитие е изложение на  български производители, 

представящи свои продукти, в т.н. „Експо зона”. 

 По време на срещата за представяне на кампанията „Подкрепи българското” се 

подчерта ключовото място на браншовите организации и техните членове  за успешното и 

реализиране. Предоставяме ви графика на планираните мероприятия по време на 
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Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства, 

Продължение от Брой 5  

 Както ви обещахме в Брой 5, публикуваме информация относно недопустимите 

разходи, размера на помощите и приоритетните проекти.

  Недопустими разходи:  

- за закупуване на оборудване, машини и 

съоръжения втора употреба;  

- за закупуване на лизинг на недвижима 

собственост;  

- за ДДС, с изключение на невъзстановим ДДС, 

когато е поет действително и окончателно от 

кандидата;  

- оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и 

други разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, марж/печалба за 

лизингодателя, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, режийни разходи;  

- за банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;  

- за закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;  

- плащания в брой;  

- за създаване на нови и презасаждането на винени лозя и за напоителни съоръжения и 

оборудване за винени лозя;  

- за преработка на селскостопански продукти.  

Интензитет и размер на помощта:  

- Субсидия - 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане  

+10% за проекти, представени от млади земеделски стопани  

+10% за проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони  

+10% за проекти, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 

„Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. или ангажименти по мярка 214 

„Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г.  

Важно!!!  

Размерът на помощта не може да надхвърля 60% от предвидените за извършване 

инвестиционни разходи.  

- Макс. размер на разходите за периода – 1 млн. евро; 

-   Макс. размер на разходите за техника за периода – 500 хил. евро;  
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Приоритетни проекти:  

- проекти на млади 

земеделски стопани, одобрени 

за подпомагане по мярка 

112/141 от ПРСР 2007-2013, 

които не са получавали 

финансова помощ по мярка 121 

„Модернизиране на 

земеделските стопанства“;  

- инвестиции в секторите 

„Плодове и зеленчуци”, и/или 

„Животновъдство”, и/или 

„Етерично - маслени и 

медицински култури”;  

- инвестиции за 

производство на биологични 

суровини и продукти (вече 

сертифицирани!);  

- инвестиции, свързани с 

опазване на околната среда, 

включително технологии, 

водещи до намаляване на 

емисиите, и/или постигане на 

стандартите на ЕС;  

- проекти, изпълнявани в 

Северозападен район или в 

райони с природни 

ограничения или местата по 

Натура 2000;  

- инвестиции за 

повишаване на енергийната 

ефективност и/или иновации в 

стопанствата; 

- проекти, изпълнявани на 

територията на селски район; 

- проекти за строителство и оборудване в него;  

-  проекти на стопанства с история – минимум 3 

години и средносписъчен брой на персонала за 

последните 3 години – минимум 5 души.  

 

ВАЖНО !!! 

Минималният брой точки за подаване и разглеждане 

на даден проект е 10 точки. 
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ОНЛАЙН регистрация за еднодневните трудови 

договори  

 Земеделците ще могат да регистрират в бъдеще еднодневните трудови договори 

онлайн. За целта Главната инспекция по труда (ГИТ) обяви обществена поръчка за 

надграждане на наличен софтуер, като процедурата е договаряне без предварително 

обявление. 

 Софтуерът трябва да даде възможност на фермерите да регистрират контрактите с 

наетите сезонно работници по всяко време на денонощието, включително в почивни и 

празнични дни. 

 ГИТ обяснява избора на процедурата, като заявява, че през лятото 2015 г. на „Дейта 

Солюшънс“ ЕООД е възложено да разработи и внедри софтуер за регистрация на 

заверените трудови договори и компанията притежава всички права за продукта. 

Обществената поръчка се финансира със средства по оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси 2014 - 2020". 

Източник: www.investor.bg  

http://www.investor.bg/
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Актуално 
Любопитно  

 Фестивал на сладката и мармаладите в Москва  
 

 В разгара на лятото, между 15 юли и 7 август в гр. 
Москва, Русия се проведе фестивалът „Московское варенье. 
Дары природы“.  
 По време на събитието можеха да се видят едни от 

най-известните архитектурни паметници на Италия и 

Мексико, да се вдишат пикантните аромати на Прованс и 

Мароко без да се напуска Москва. Фестивалът предлагаше 

на посетителите 33 платформи, посветени на различни 

страни, техните природни забележителности и любопитни 

факти. 

 Там  можеха да се намерят всички сочни, вкусни и 

летни плодове, ядки, мед, конфитюри, сладка и  мармалади 

с най-различни вкусове. 

Източник: www.mos.ru  

подготвени технологични кадри, УХТ-Пловдив извърши актуализация на 

структурата и учебните планове на специалностите в Технологичния 

факултет. От учебната 2016/2017 г. стартира обучение по новата 

специалност “Технология и качество на храни”. Понастоящем се 

провежда допълнителен прием на документи на кандидат-студенти по 

специалността “Технология и качество на храни”. СППЗ също има 

принос за инициирането на промените в технологичното обучение в 

УХТ, провеждайки, във формат Управителен съвет, работни срещи с 

Ректора на Университета и екипа на катедра “Консервиране и хладилна 

технология”. 
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Слаб интерес към образованието по хранителни 

технологии 
 За поредна година много училища у нас закриват или сливат паралелки след приема за 

средно образование в някои от по-големите градове в страната. Дори модерната 

специалност „Контрол и качество на храните“ в Професионалната гимназия по хранителна 

техника и технологии в Пловдив не успяла да привлече интереса на достатъчен брой 

осмокласници.  

 За да отговори на нарастващата потребност на хранителната индустрия от добре 

подготвени технологични кадри, УХТ-Пловдив извърши актуализация на структурата и 

учебните планове на специалностите в Технологичния факултет. От учебната 2016/2017 г. 

стартира обучение по новата специалност “Технология и качество на храни”. 

Източник: www.agrolife.bg  
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