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БЮЛЕТИН на Съюз на преработвателите 

на плодове и зеленчуци 

Брой 7/м.септември 2016г. 

 

Скъпи читатели,  

 Няма нищо по - нашенско и традиционно от познатата ни 

още от детството зимнина - туршии, компоти, лютеница... 

 В близкото минало по това време на годината започваше 

един дълъг, ароматен период, в който във всеки двор, на всякo 

огнище или печка се варяха по много, много тави с лютеница, 

сливов мармалад, рачел от тиква, компоти от дюли и още, и 

още... Напоследък консервираме все по-малко. Разнообразието в 

търговската мрежа, напрегнатото ежедневие и липсата на 

свободно време са достатъчни причини „домашната консервена 

фабрика” да намали скоростта, с която работи. И именно това е 

причината да ни има и нас, превърнали това в професия.  

Екип СППЗ 

 

Акценти в броя: 

 Секторен анализ 

СППЗ 

 

 Какво съдържа 

лютеницата?! 

 

 Кампания 

„Подкрепяме 

българското“  

 

 Проучване на 

оцетни 

заместители 

 

 Разходите за труд 

нарастват 

 

 Първата люта 

ферма в България 
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ЗАЩО ДА 

НЕ СИ ТУК?! 
 

 

(Място за вашата реклама) 
 

 

Повече информация за 

възможностите за реклама: 

 info@org-bg.net 
 

Новини от СППЗ  

Секторен анализ на СППЗ  

 Данните за 2015 г. са извадкови и 

предварителни (вкл. се данни само на 

база извадково месечно наблюдавани 

продукти).  

 Резултатите от месечното 
изследване по съкратената 
номенклатура на НСИ за 2015 г., 
сравнени със същите наблюдавани 
продукти през 2014 г., показват 
увеличение на производството в 
следните продуктови групи 
преработени и консервирани плодове 
и зеленчуци:  

 зеленчуци (без картофи), плодове и 
други годни за консумация части от 
растения (вкл. смесите), приготвени 
или консервирани с оцет или с оцетна 
киселина – с 1 774 тона или 24.1%; 

 плодове, приготвени или 
консервирани по друг начин (вкл. 
компоти) – с 5 хил. тона или със 23.2%; 

 доматено пюре и паста, 
концентрирани (с тегловно 
съдържание на сухо вещество > =12%) 
– увеличение с 809 тона или с 22.5%; 

 майонеза и други препарати за сосове 
и готови сосове; комбинирани 
подправки – с 99 тона или с 0.8%. 

При останалите продуктови групи е 
отчетено намаление: 

 зеленчуци (без картофи) и смеси от 
зеленчуци, неварени или варени във 
вода или на пара, замразени – 
намаление с 3.3 хил. тона или с 22.4%; 

 

 

 зеленчуци, несмесени (без картофи, 
грах, фасул, аспержи, маслини и 
кисело зеле) и смеси от зеленчуци, 
незамразени, приготвени или 
консервирани по начин, различен от 
този с оцет или оцетна киселина, без 
готови зеленчукови ястия – намаление 
с 4.8 хил. тона или с 21.1%; 

 конфитюри, мармалади, желета, 
сладка, мус, пюрета и каши от други 
плодове (без тези от цитрусови 
плодове и хомогенизирани продукти 
от плодове) – намаление с 1.55 хил. 
тона или с 15.2%; 

 плодове, неварени или варени във 
вода или на пара, замразени – с 526 
тона или с 4.5%. 

 През 2015 г. са произведени 39.7 
млн. литра, като най-голям дял от 45% 
имат „сокове от друг плод или 
зеленчук (без смеси и без сок от 
портокал, грейпфрут, ананас, домат, 
грозде и ябълки), със стойност Брикс 
<= 67“. 

 

mailto:info@org-bg.net
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Новини от СППЗ  

Производство, предварителни данни (2014-2015г.) 

 

 

Продукт мярка 2014 2015 Индекс % 

Преработени и консервирани зеленчуци тона 48 122 42 608 88.5 

Зеленчуци (без картофи) и смеси от зеленчуци, неварени или 

варени във вода или на пара, замразени 

тона 14 723 11 429 77.6 

Доматено пюре и паста, концентрирани (с тегловно съдържание на 

сухо вещество > =12%) 

тона 3 589 4 399 122.5 

Зеленчуци, несмесени (без картофи, грах, фасул, аспержи, маслини 

и кисело зеле) и смеси от зеленчуци, незамразени, приготвени или 

консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна 

киселина, без готови зеленчукови ястия 

тона 22 580 17 806 78.9 

Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация 

части от растения (вкл. смесите), приготвени или консервирани с 

оцет или с оцетна киселина 

тона 7 230 8 974 124.1 

Преработени и консервирани плодове тона 43 408 46 345 106.8 

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени тона 11 562 11 036 95.5 

Конфитюри, мармалади, желета, сладка, мус, пюрета и каши от 

други плодове (без тези от цитрусови плодове и хомогенизирани 

продукти от плодове) 

тона 10 205 8 653 84.8 

Плодове, приготвени или консервирани по друг начин (вкл. 

компоти) 

тона 21 640 26 656 123.2 

Плодови и зеленчукови сокове хил.л. -  39 661 -  

Сок от портокали, със стойност Брикс <= 67, незамразен хил.л. .. 11 483 - 

Сок от ябълки хил.л. .. 5 029 - 

Смес от сок от плодове и/или зеленчуци хил.л. .. 5 258 - 

Сок от друг плод или зеленчук (без смеси от сокове и без сок от 

портокал, грейпфрут, ананас, домат, грозде и ябълки), със стойност 

Брикс <= 67 

хил.л. .. 17 890 - 

Сосове тона 12 027 12 127 100.8 

Майонеза и други препарати за сосове и готови сосове; 

комбинирани подправки 

тона 12 027 12 127 100.8 

За поръчка и повече информация: 
info@org-bg.net  

 

mailto:info@org-bg.net
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Новини от СППЗ  

 

 
 

 

Какво ядем - лютеница или картофен деликатес 

с цвят на домат? 
 

 В днешно време на пазара се срещат 

всякакви лютеници. Какво обаче в 

действителност има в купешката лютеница?  

 Браншовият стандарт, одобрен от 

Агенцията по безопасност на храните, 

регламентира състава на фабричната 

продукция.   

  На практика колкото лютеници, толкова и рецепти. “Ние искахме да създадем 

основата, върху която всеки да доразвива своя продукт. Стандартът успя именно 

това да  даде.”  Каза Константин Ламбрев, Председател на УС на СППЗ. Стандартът е 

категоричен – във фино смляната лютеница най-малко 60% от съдържанието трябва 

да бъде чушки и домати. Нишестето обаче не трябва да надвишава 2,5% във фино 

смляната лютеница. То има доказани хранителни качества, но ако излиза извън 

нормата, ощетява купувача. Повече информация относно проверката и резултатите 

на Нова телевизия може да откриете тук. 

 

Копирано от https://www.24chasa.bg/novini/article/5777640 

© www.24chasa.bg 

http://nova.bg/news/view/2016/09/28/160261/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81-%D1%81-%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/
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Новини от СППЗ  

 

В А Ж Н О ! ! ! 
 На 26 октомври стартира вторият прием по 

мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Програмата за развитие на селските райони (2014-

2020 г.). Той ще продължи шест седмици – до 7 

декември. Това стана ясно от думите на зам.-

министърът на земеделието и храните Васил 
Грудев. 

 

„ПОДКРЕПИ 

БЪЛГАРСКОТО“  
 Амбицията на 

Министерството на земеделието и 

храните е да се популяризира 

логото „Подкрепяме българското“ 

в големите хранителни вериги и 

регионалните магазини, където на 

отделни щандове да се предлагат 

само стоки с български произход и 

гарантирано качество. Това заяви 

заместник – министърът на 

земеделието и храните Свилен 

Костов  по време на кампанията 

„Подкрепяме българското“ в град  

Кърджали.  

 Той допълни, че по този 

начин потребителите ще имат 

възможност да опитат и да закупят 

родни  хранителни продукти.  

 Той бе категоричен, че 

бизнесът не се създава само със 

субсидии, а и с продажби търговия 

и потребление. По думите му е 

важно да се скъси веригата между 

производител и потребител, 

защото по този начин 

производителят ще бъде 

достатъчно устойчив, за да може 

да развива и инвестира в своето 

стопанство.  

Източник: МЗХ 
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Новини от СППЗ 

 

Развитие на производството на домати и пипер в 

България 
•    По данни на МЗХ се отчита спад на 

годишна база в реколтираните площи с 

домати с 4,4% и 11% при пипера. 

Предвижданията на САРА от началото 

на годината бяха за спад при площите с 

домати с около 8%, а при пипера с 

около 14%. 

• Последните  1-2   години  се   оказват  

трудни  за оранжерийното 

производство в страната, което не е по-

различно и от положението в другите 

страни, заради ниските изкупни цени. 

Благоприятна конюнктура се появи 

единствено при доматите, където 

цените от лятото вместо да падат 

тръгнаха нагоре, което се дължи на 

пострадалата реколта от дъжд и 

градушки в цяла Европа. 

• Изкупните цени и цените на едро 

при доматите тази година в сравнение с 

миналогодишната са по- високи. През 

2015 год. в България бяха внесени и 

преработени рекордни количества 

домати, но заради високите цени и по-

ниското производство през тази година, 

преработката на домати ще бъде 

вероятно съкратено. 

Източник: САРА

Оцетните заместители не са пригодни за консервиране  
 Под наименованието „оцет“ може да се предлагат продукти, получени чрез 

оцетно-кисела ферментация или алкохолна и оцетно-кисела ферментация на вино, 

плодове (всяка тяхна част и/или сок), плодово вино и етилов алкохол от земеделски 

произход. Всички останали кисели овкусители (основно продукти използващи 

синтетична оцетна киселина–петролен дериват Е260) нямат право да използват 

наименованието „оцет”. Такива продукти се предлагат под търговски наименования, 

като: „кисела подправка“, „кисел продукт“, „оцетен заместител“, „подкислител“ и т.н. 

Според много закони по света оцетът, използван в хранителните продукти, трябва да 

бъде с биологичен произход. 

            Многобройните оплаквания от потребители и становището на Българската 

агенция по безопасност на храните категорично поддържат разбирането, че оцетните 

заместители не са пригодни за консервиране. Ето какво препоръчва БАБХ на интернет 

страницата си: „Основен компонент при приготвянето  на зимнина е използването на 

оцет. За целта е необходимо да се знае, че има два вида оцет: синтетичен и натурален. 

Синтетичният е непригоден за приготвянето на зимнина.” 

Източник: www.aktivnipotrebiteli.bg     

http://www.aktivnipotrebiteli.bg/
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Икономика  

България подобрява позицията си в световната 

икономика 

 Според Доклад за глобалната конкурентоспособност 2016-2017 г. на Световния 

икономически форум-Давос България прави сериозна крачка напред - за една година 

тя преминава от 54-то на 50-то място сред 138 държави, включени в изследването. 

След 2011 г. страната се придвижва се от 74-то до 50-то място, съобщи БТА, като 

цитира Центъра за икономическо развитие, партньор на Световния икономически 

форум. 

 Нивото на индекса се повишава от 4.32 /максимална стойност 7/ до 4.44. 

България изпреварва редица страни от ЕС: Словения /56-та/; Румъния /62-ра/; 

Словакия /65-та/; Унгария /69-та/; Хърватия /74-та/. Факторите, които влияят в най-

голяма степен за доброто позициониране, са технологичната готовност /38-мо 

място/, макроикономическата стабилност /42-ро място/, пазара на труда /54-то 

място/, степента на развитие на бизнеса /79-то място/ и иновативността на бизнеса 

/65-то място/.Факторът, който дърпа страната назад в класирането, е състоянието на 

институциите.Той по традиция е неблагоприятен за България - страната заема едва 

97-мо място с ниво на индекса от 3.5. 

 Повече информация може да откриете тук. 

Източник: www.regal.bg   

 

     Разходите за труд нарастват 
 По предварителни данни на Националния 

статистически институт през второто тримесечие на 2016 

г. общите разходи на работодателите за един отработен 

час от наетите от тях хора нарастват със 7,3 на сто спрямо 

второто тримесечие на 2015 година. Увеличението в 

индустрията е с 8,6 на сто.  

   
 По икономически дейности през второто тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на 

общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в 

икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 12,2 на сто, 

"Преработваща промишленост" - с 10,6 на сто, и "Култура, спорт и развлечения" - с 9,2 

на сто. 

Източник: www.regal.bg  
 

http://www.regal.bg/novini/bulgaria/2016/09/28/2833974_bulgariia_podobriava_poziciiata_si_v_svetovnata/
http://www.regal.bg/
http://www.regal.bg/
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Икономика  

МЗХ очаква споразумение с търговските вериги 

за задължителен процент български стоки 
 

 Представителите на търговски 

вериги у нас са проявили инициатива да 

влязат в контакт с Министерството на 

земеделието и храните и да се постигне 

доброволно споразумение за определен 

процент на български стоки, които 

задължително да има в търговските 

вериги. Това съобщи заместник-

министърът на земеделието и храните 

Цветан Димитров в Хасково, цитиран от 

БТА. 

 Той уточни, че засега се обмисля 

споразумение за над 50 процента 

български стоки. Хранителните стоки, 

произвеждани в България, вече са 

достатъчни по обем и с добро качество, 

така че да присъстват на трапезата на 

всеки българин. Делът на българските 

стоки в потреблението с всяка изминала 

година се повишава, каза преди това 

заместник-министърът. 

Източник: www.regal.bg  

 

Полша въведе данък върху супермаркетите  

 Нов прогресивен данък върху търговията на дребно, наречен "данък върху 

супермаркетите от основните търговски вериги, работещи в Полша, влезна в сила от 1 

септември. Това стана по силата на закон, който в края на юли обяви консерваторът 

президент на страната Анджей Дуда, предаде AFP. 

 Новият налог е 0,8 на сто върху оборота на обекти, чиито месечни приходи са под 

170 милиона злоти (38,3 милиона евро). За отчитащите приходи над тази граница 

ставката на данъка ще бъде 1,4 на сто. А дружествата, чиито приходи са под 17 милиона 

злоти, ще бъдат освободени от новия налог. 

 Според правителството на партията "Право и справедливост" данъкът "ще 

гарантира равенството на правата и шансовете за полските дребни търговци", 

изправени пред големите играчи в сектора, имайки предвид основно големите 

чуждестранни вериги, които имат силно присъствие в Полша. 

Източник: www.investor.bg  

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

  
Българска лютеница покори Брюксел 

 Царицата на българските домашни 

лютеници – куртовоконарската, покори 

Брюксел. Занесените в началото на този 

септември в столицата на Европа 30-40 

бурканчета свършили за няма и час. Всички 

мазали филии – от евродепутатите до 

обикновените белгийски граждани, след 

което питали за още. Това разказа Софка 

Митрева от пловдивското село Куртово 

Конаре, която е била част от родната 

делегация по време на изложението на 

български традиционни храни в Брюксел на 5 

и 6 септември. 

Източник: Монитор БГ  

ПЪРВАТА  ЛЮТА ФЕРМА В БЪЛГАРИЯ ! 

 Най-лютите чушки в света се отглеждат във ферма 

край София. Те не са характерни за нашите географски 

ширини, а са сортове, събирани от цялото земно кълбо. 

Чушките във фермата им идват от всякъде – Мексико, 

Тайланд, Индия, Карибите. 

 Историята на лютата ферма започва, когато Алекс и 

Боряна решават да заживеят на село и да отглеждат чушки 

в огромната градина на къщата си. Алекс признава, че е 

фен на лютия вкус от дълги години и отглеждането на 

редки сортове чушки е започнало като експеримент. С 

течение на времето семейството открива правилната 

формула. Фермата се разраства и вече включва 

лаборатория, в която се създават подходящите условия и 

през зимата, за да не спира производственият процес. 

Източник: www.bgnow.eu  
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