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2-ро издание на кампанията „Здрави и силни от малки“ 

Новини от СППЗ 
 

В периода 08-11.11.2017 г. ще се проведе 

16-то издание на международната 

специализирана изложба Интерфуд & Дринк 

в Интер Експо Център, гр. София. Това е 

водещият професионален форум на 

хранителната индустрия в България и едно от 

авторитетните събития за бранша в 

Югоизточна Европа. 

Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци има удоволствието да Ви покани 

за участие във второто издание на 

кампанията „Здрави и силни от малки“. 

Детската дегустация ще се проведе по време 

на изложението в изпълнение на програмата 

ни за „Повишаване на потребителската 

култура”. Целта на кампанията е да се 

представят и популяризират качествата на 

българските консервирани плодове и 

зеленчуци, да се запознаем с предимствата, 

хранителната стойност и качествата им. 

  

Новини от СППЗ 
 

 
зеленчуци, да се запознаете с предимствата, 

хранителната стойност и качествата им. По 

време на събитието най-малките ще имат 

възможност да научат повече за полезните 

свойства на консервираните плодове и 

зеленчуци, за тяхното приготвяне и 

съхранение, за богатата гама от продукти, с 

които пропускаме да разнообразим менюто 

си по един здравословен и едновременно с 

това много вкусен начин. 

Очаквайте подробна информация за 

събитието в следващия брой на бюлетина.  

Заедно можем да научим децата си 

да обичат и ценят българските 

продукти! 
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Новини от СППЗ 
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Новини от СППЗ 
 

ЗАЩО ДА НЕ СИ ТУК?! 
(Място за вашата реклама) 

Повече информация за възможностите за реклама:  

info@org-bg.net  

За нас е удоволствие 

да Ви информираме, че 

през м. юли Съюз на 

преработвателите на 

плодове и зеленчуци 

представи изцяло нова 

визия на сайта си - 

http://www.org-bg.net   

Обновената визия на 

сайта е изцяло съобразена 

с изискванията на Съюза 

по отношение на 

присъствието му в 

интернет пространството.  

Сайтът съдържа 

основна информация за 

Съюза – актуални новини, 

събития, предстоящи и 

преминали обучения, като 

всички секции редовно се 

обновяват и допълват. На 

платформата, също така, 

може да се открият всички 

издания на Съюза, а като 

нововъведение може да 

се посочи възможността за 

онлайн поръчване на 

Секторния анализ. 

С обновения изглед 

СППЗ предлага и 

възможността за онлайн 

кандидатстване за 

членство.  

Надяваме се, че новата 

визия ви се харесва! 

СППЗ с нова 

визия на сайта 

mailto:info@org-bg.net
http://www.org-bg.net/
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 СППЗ с участие на Зелена седмица през 2018 г.  

Новини от СППЗ 

Предстои да се проведе 83-тото издание 

на „Зелена седмица” и 29-тото участие на 

страната ни в него.  

 
„Зелена седмица Берлин” е най-

авторитетното изложение в областта на 

земеделието, градинарството и 

производството на храни, с възможност за 

представяне на традиционни 

висококачествени български продукти пред 

всички посетители и партньори от Германия 

и света. През миналата година участници от 

70 страни са се представили на 1 650 щанда. 

Традиционно изложението се посещава и от 

много крайни потребители, продажбата на 

стоки е разрешена и постоянно се правят 

атрактивни дегустации.  

Считаме, че участието в това специално 

за страната ни издание на изложението е и 

въпрос на престиж и принос за 

популяризиране на българския бранд не 

само на храни, но и на България като 

атрактивно място за добра кухня, туризъм и 

почивка. 

Също така е и възможност българските 

производители да защитят и завоюват нови 

пазарни позиции за своите продукти 

 

 

  

Традиционно изложението се посещава 

и от много крайни потребители, продажбата 

на стоки е разрешена и постоянно се правят 

атрактивни дегустации.  

Считаме, че участието в това специално 

за страната ни издание на изложението е и 

въпрос на престиж и принос за 

популяризиране на българския бранд не 

само на храни, но и на България като 

атрактивно място за добра кухня, туризъм и 

почивка. Също така е и възможност 

българските производители да защитят и 

завоюват нови пазарни позиции за своите 

продукти. В тази връзка каним всички 

заинтересовани фирми – членове на Съюза 

да заявят своето участие във форума като 

изпратят имейл на office@org-bg.net  

Ще очакваме вашите писма!  

 

mailto:office@org-bg.net
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Без промени в критериите за мярка 4.2  

В миналия брой на бюлетина на Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци ви 

уведомихме, че Асоциацията на 

земеделските производители в България 

(АЗПБ) е направила предложение за промени 

в Критериите за подбор на проекти от 

Приложение №7 на Наредба № 

20/27.10.2015 год. и на НАЗ за отмяна на 

критерии за оценка на проекти на кандидати, 

осъществяващи вътрешно общностни 

доставки и/или износ на произведени или 

преработени селскостопански продукти.  

СППЗ изрази категоричното си несъгласие 

с предложенията пред МЗХ и дирекция 

„Развитие на селските райони“, в отговор на 

което се получи писмо със следния текст: 

Уважаеми участници в  работата на 

Комитета за наблюдение на Програмата за 

развитие на селските райони (2014-2020 г.), 

Уведомяваме Ви, че на 9 август 2017 г. в 

Министерство на земеделието, храните и 

горите се проведе работна среща за 

обсъждане на приоритетите (заложените 

критериите за подбор на проекти и тяхната 

тежест) по подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“. Срещата бе инициирана 

в резултат на изразени становища относно 

необходимостта от промяна на критериите за 

подбор по подмярката в рамките на 

проведено заседание на КН на ПРСР на 20 

юли 2017 г. 

Основна тема на дискусия в рамките на 

рабо 

 

юли 2017 г.  

Основна тема на дискусия в рамките на 

работната среща бе намаляването на 

тежестта на критерий за подбор „Инвестиции 

за преработка на суровини от чувствителни 

сектори“. Мнозинството от присъстващите 

представители на бранша изрази несъгласие 

с предложената промяна в критериите за 

подбор на проекти по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“, гласувани от 

Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020г. 

Като взе предвид: 

- изложените мотиви против и в 

подкрепа на намаляване на тежестта на 

критерий за подбор „Инвестиции за 

преработка на суровини от чувствителни 

сектори“ от страна на браншовите 

организации, включително от постъпили 

писмени становища в МЗХГ; 

- заложените приоритети в Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР) за 

периода 2014-2020 г. по отношение на 

необходимостта от осигуряване на 

целенасочена подкрепа за чуствителните 

сектори; 

- индикативния график за прием на 

заявления за подпомагане по мерките от 

ПРСР за 2017 г. 

УО на ПРСР взе решение да не се 

извършват промени в критериите за подбор 

и тяхната тежест с оглед своевременно 

стартиране на прием на проектни 

предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“. 

Изключително се радваме за правилните 

и най-вече навременни решения по темата.  

Новини за сектора 
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Актуални новини за зеленчукопроизводството 

Новини за сектора 
 

Производството на 3 основни зеленчуци в 

България през 2016 г. – домати, пипер, 

краставици достигна осезаем за последните 

години ръст (найвече при доматите). 

Производство от 141 хил.т. не е имало от 

2006 г. При пипера и краставиците 

производството също високо. • Има известно 

оживление в производството на зеленчуци, 

чието продължение зависи доколко 

производството ще се интегрира с пазара и 

търговските канали. Без постигане на по-

висока сигурност за реализация на 

зеленчуковата продукция, производството 

ще продължи да бъде около тези ниски нива. 

През 2017 год., по предварителни 

предвиждания на САРА се очаква 

производство на около 132 хил.т домати (-7% 

в сравнение с 2016 г.), 72 хил. т. пипер (без 

промяна с 2016 г.) и 63 хил.т краставици (-6% 

на годишна база). 

По данни на МЗХГ, за първите 4 месеца на 

година от България са изнесени 32% повече 

зеленчуци и 15% по-малко плодов в 

сравнение със същия период на 2016 г. 

Въпреки това, вносът ще продължи да 

доминира над износът, като салдото ще 

бъде: -62 хил.т – домати, -23 хил.т. пипер и -8 

хил.т – краставици. 

Цената на доматите на едро през юли, 

2017 г. в основните страни производителки 

тръгнаха нагоре, като средната месечна цена 

е 0,81 евро/кг и увеличението е с 14% на 

месечна база. 

Изкупни цени, лв./тон по прогнозни данни 

 06.2017 07.2017 08.2017 

Домати 1250 950 800 

Краставици 900 750 680 

Пипер 1000 900 700 

 

При цените на доматите в ЕС се 

наблюдава параболична функция, която 

тръгва от високи нива през зимата и 

постепенно спада, като найниските нива са 

юни и юли. Постепенно започва плавно 

увеличение. През тази година увеличението 

започна месец по-рано. 

 
Истински бум има в цените на доматите в 

Индия. В момента цените на дребно средно 

за юли, 2017 г. достигнаха около 1,2-1,4 

долара/кг, което е повишение от 150% за 

последните 50 дни. Обикновено, цените през 

този месец на годината са около 0,5-0,6 

дол./кг. 

В изследване публикувано в Molecular 

Biology and Evolution се посочва, че хората в 

южните части на Европа са по-добре 

приспособени към консумацията на 

зеленчуци, отколкото северните народи. 

Това е заложено в ДНК структурата, като 

определени гени от ДНК отговорни за 

образуването на мускулни и мозъчни тъкани 

произвеждат при жителите от южните части 

повече такава тъкан, което се приписва на 

диетата с повече зеленчуци и зърнени храни. 

Въпреки, че СЗО препоръчва ежедневна 

консумация на около 400 гр. зеленчуци и 

поне 2 плода, консумацията в ЕС след 2009 г. 

намалява и е средно около 350 гр. дневно. 

Разходите обаче за плодове и зеленчуци 

растат. Това се приписва на търсенето на по-

качествени и по-скъпи продукти. 
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Новини за сектора 
 

Пазарна и маркетинг информация  

Заради наложеното руско ембарго за 

внос на европейски плодове и зеленчуци, 

износът на домати от ЕС намалява 

чувствително през последните 2 години, 

което доведе до ниските цени през 2016 г. За 

последните 8 месеца до края на май, 2017 г. 

ЕС е изнесла за трети страни около 108 хил.т., 

като 40% от този износ е за Беларус, следвана 

от Швейцария – 22% и Норвегия – 16%.  

Русия, която почти липсваше в износа на 

зеленчуци, за първите 6 месеца на 2017 г. 

успява да изнесе около 5 пъти повече домати 

от обичайното, при краставиците 

увеличението е около 29%, а при зелето с 

13%, което основно се дължи на съвземането 

на местното производство.  

По данни на Турския статистически 

институт, общото производство на зеленчуци 

през 2017 г. ще остане на нивата от 2016 г. - 

около 30,3 млн.т. • Заради бойкота към Катар 

от другите страни в Персийския залив, Турция 

отбелязва ръст в износа на плодове и 

зеленчуци с 724% към Катар за периода май 

до средата на юни, 2017 г. Преобладаващата 

част от този износ е на домати, които 

съставляват 246 млн.долара, от общия износ 

- 380 млн. дол. Това помага на турския износ 

на домати, които са обект на забрана за внос 

на найголемия доскоро пазар на турски 

домати - Русия. 

около 30,3 млн.т. 

Заради бойкота към Катар от другите 

страни в Персийския залив, Турция отбелязва 

ръст в износа на плодове и зеленчуци с 724% 

към Катар за периода май до средата на юни, 

2017 г. Преобладаващата част от този износ е 

на домати, които съставляват 246 

млн.долара, от общия износ - 380 млн. дол. 

Това помага на турския износ на домати, 

които са обект на забрана за внос на най-

големия доскоро пазар на турски домати - 

Русия. 

Източник: Бюлетин САРА – м.юли 

 
  

Реколтата от ябълки - най-слаба за последните 10 години 

Aктуални данни за тазгодишното 

производство на ябълки и круши в ЕС бяха 

обявени на отминалия в средата на месеца 

форум Prognosfruit. На събитието беше 

представен последният доклад на 

Световната асоциация за ябълки и круши 

(WAPA – The World Apple and Pear 

Association), според който тазгодишната 

ябълкова реколта в ЕС ще достигне малко 

над 9,34 млн. т. (11,78 млн. т. през 2016 г.), а 

тази от круши малко под 2,15 млн. т. (2,173 

млн. т. през 2016 г.). 

 
 

Очакваното количество при ябълките е с 

21% по-малко спрямо миналата година и с 

23% по-ниско от средното количество за 

периода 2014 г. – 2016 г. Крушовата реколта 

е оценена на 1% по-малко, в сравнение с тази 

през предходната кампания и с 8% по-малко 

спрямо средното ниво за 2014 г. – 2016 г. 

От доклада става ясно, че през тази 

година производителите в ЕС ще регистрират 

най-ниската ябълкова реколта за последните 

10 години, а при крушите втората най-слаба 

зa същия период, изпреварвайки тази през 

2012 г. Като причини за очакваните негативни 

резултати се изтъкват сланата, която увреди 

голяма част от овошките в периода на 

цъфтеж и сушата през пролетта и началото на 

лятото.  

Повече по темата може да прочете тук. 

http://www.inteliagro.bg/article/212/Rekoltata-ot-qbylki-v-EU-naj-slaba-za-poslednite-deset-godini
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Силно международно участие в дебата за ОСП в София 

Дебатите „ОСП след 2020 – Изборът на България“ се провеждат под патронажа на 

МЗХГ 

Новини за сектора 
 

Вторият дебат „ОСП след 2020 – Изборът 

на България“, част от съвместната 

инициатива на Институт за агростратегии и 

иновации и ИнтелиАгро, ще се проведе на 21 

септември 2017 г. от 10.00 часа в Зала Роял на 

София Хотел Балкан (Шератон). 

Регистрацията вече е възможна на сайта 

www.BCAP.bg и е необходимо условие за 

участие в дебатите поради ограничения брой 

места. 

Под патронажа на МЗХГ 

Дебатите „ОСП след 2020 – Изборът на 

България“ вече се провеждат под патронажа 

на министъра на земеделието, храните и 

горите, Румен Порожанов. Според 

организаторите това е добър сигнал за 

нагласата на администрацията по темата за 

ОСП, тъй като тя би имала полза от 

дискутираната по време на събитията 

информация. Опитът и позициите на другите 

държави-членки и становищата на 

експертите, участващи в дебата, безспорно 

биха помогнали при подготовката на 

документите от страна на България не само 

за ОСП след 2020 г., но и за предстоящото 

председателство по темата земеделие, храни 

и развитие на селските райони. На 21 

септември представители на министерствата 

на земеделието на Франция, Полша, 

Ирландия, Испания и Чехия ще представят 

позициите на своите държави по отношение 

бъдещето на европейската земеделска 

политика. Представителят на Европейската 

комисия, Иман Буут и участниците от страна 

на Европейския парламент ще дадат яснота 

как европейските институции виждат 

бъдещето на ОСП и какви промени се очакват 

в нея. 

 
Копа – Коджека, Алън Матюс и експерти 

от ЕС и САЩ 

Основният партньор на дебатите - най-

влиятелната организация на фермерите и 

кооперативите в ЕС, Copa-Cogeca, ще бъде 

представена от Поало Магарагиа, член на 

ръководството на Coldiretti - най-голямата 

италианска браншова организация в 

земеделието с над милион и половина 

членове. Специален гост на събитието ще 

бъде анализаторът Алън Матюс, признат 

авторитет по темата за Общата 

селскостопанска политика. Сред темите, 

които ще бъдат засегнати по време на дебата 

на 21 септември в в София са актуалните 

въпроси, свързани с финансовите 

инструменти, управлението на риска и др. 

Очаква се в програмата, освен 

представителите на земеделските 

министерства, да се включат и други 

експерти от различни държави, включително 

и САЩ. 

Инициативата „ОСП СЛЕД 2020 – ИЗБОРЪТ 

НА БЪЛГАРИЯ“ се организира от Институт за 

агростратегии и иновации и ИнтелиАгро с 

участието на най-голямата земеделска 

организация в ЕС, Copa-Cogeca и се провежда 

под патронажа на Министъра на 

земеделието, храните и горите, Румен 

Порожанов. 

http://www.bcap.bg/
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Обща селскостопанска политика 2020+ 

Новини за сектора 
 

Във връзка с предложенията за новата 

визия на Общата селскостопанска политика 

2020, решхме да ви запознаем с 

официалните позиции на други държави 

членки и неправителствени организации от 

ЕС.   В този брой на бюлетина ще ви 

представим накратко приоритетите на 

Латвия по отношение на ОСП след 2020г.: 

  

• Независимо от евентуални структурни 

или количествени  промени на следващата 

многогодишна финансова рамка, ОСП трябва 

да остане силна политика.  

• Ако в зависимост от решението за Brexit, 

се намали общият размер на 

многогодиншната финансова, очакваното 

намаляване средствата по ОСП трябва да 

бъде пропорционално на общото намаление 

на бюджета на ЕС. 

• ЕС трябва да гарантира, че най-накрая 

всички условия за земеделските стопани в 

рамките на ЕС ще са справедливи и равни. 

Затова процесът на конвергенция на 

директните плащания, който продължава 

вече 16 години – трябва да бъде приключен 

възможно най-бързо през следващия период 

 Средният размер на директните 

плащания за ЕС трябва да бъде гарантиран за 

латвийските фермери. 281 EUR / ха е 100% от 

средното ниво на директните плащания, 

което трябва да бъде осигурено за 

латвийските фермери възможно най-скоро в 

следващия период/. В Латвия размерът на 

декларираните земеделски площи 

narastwane  

непрекъснато се увеличава. Чрез това 

нарастване през 2020 г. средния размер на 

директни плащания средното ниво на 

директните плащания ще намалее от 

първоначално предвидените 196 EUR / ha 

(75% от средното за ЕС равнище) до още по-

ниско ниво от 185 (66% от средното за ЕС 

ниво) EUR / ha (въз основа на обема на 

земеделската земя през 2014 г.). Поради това 

е от съществено значение да се вземат 

предвид най-новите референтни данни за 

земеделската земя във всяка държава-

членка. 

• След 2020 г. на държавите-членки 

трябва да бъде дадена възможност да 

продължат схемата за единно плащане на 

площ (ЕПП), тъй като тя е лесна за 

администриране, благоприятна за 

земеделските стопани и осигурява основна 

подкрепа за доходите. 

• Финансовият пакет за развитие на 

селските райони за Латвия, трябва да се 

върне до нивото от 2007 -2013, тъй като в 

настоящия програмен период пакетът беше 

намален с 9 %, но необходимостта да се 

решават икономически и социални 

проблеми все още съществура, както и да се 

развива съществуващия потенциал на 

селските райони.  

 
азари доказаха, че настоящите пазарни 

мерки и инструменти за управление на риска 

трябва да бъдат подобрени. Трябва да се 

стремим към мерки, които са в състояние за 



  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 9/2017   Стр. 11     Стр. 11 

 

  

• Разпределението на средствата за 

развитие на селските райони трябва да се 

основава на условията и критериите, които 

насърчават развитието на тези райони на ЕС, 

които значително изостават от средното 

равнище. Латвия трябва да достигне 

средното ниво на развитие на селските 

райони на ЕС. 

• Неотдавнашните пазарни кризи и 

събития на световните пазари доказаха, че 

настоящите пазарни мерки и инструменти за 

за управление на риска трябва да бъдат 

подобрени. Трябва да се стремим към мерки, 

които са в състояние за навременна реакция 

и осигуряват необходимата подкрепа за 

земеделските стопани в ситуация на пазарни 

кризи и нестабилност. 

 

• От решаващо значение е да се засили 

позицията на фермерите във веригата на 

предлагането на храни, тъй като 

земеделските производители остават с най-

ниска договаряща сила. 

• Постоянна работа по опростяване на 

процеса с цел да се намали 

административната тежест. 

• Латвия признава новите 

предизвикателства, пред които е изправена 

Европа, но трябва да се поддържа основната 

цел на ОСП, да се осигури на гражданите на 

ЕС висококачествена и безопасна храна. 

Източник: Работната група към  
„Национален земеделски форум – ОСП след 

2020“ 

 

Новини за сектора 
 

Фигура 1 Нива на директните плащания през 2017 и през 2020(EUR/ha от 2014) 
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На какво се дължи деформирането на доматите?  

Любопитно 
 

 Нестандартните домати обикновено се 

получават от увредени цветове. Да се 

забележат тези цветове не е трудно – те са 

по-големи, силно кичести, къдрави, 

обикновено първите в съцветието. Най-често 

увредени цветове се срещат в едроплодните 

сортове домати, но понякога се срещат и при 

обичайните сортове. 

Причината за възникване на увредени 

цветове не е съвсем изяснена докрай, но най-

вероятно това явление се дължи на стресови 

условия. Цветовете могат да се деформират, 

ако доматените растения на фаза разсад са 

били подложени на високи и ниски 

температури и са изпитвали недостиг на 

влага. 

Ако попаднете на увреден доматен цвят, 

отстранете го. Деформираните плодове се 

развиват по-бавно и затормозяват цъфтежа и 

развитието на другите плодове на 

доматеното растение. Като ефективна 

профилактична мярка може да приложите 

спазването на температурен режим в 

периода на отглеждането на разсад. 

развиват по-бавно и затормозяват цъфтежа и 

развитието на другите плодове на 

доматеното растение. Като ефективна 

профилактична мярка може да приложите 

спазването на температурен режим в 

периода на отглеждането на разсад.

 
Източник: Агроновините 

Македонски айвар се появи на 

телевизионните екрани в САЩ. За първи път 

продуктите на марката на Mama’s бяха част 

от изложбата Nine на телевизионната 

мрежа FOX в САЩ. 

В допълнение към Америка, Mama’s е 

известна в над 35 страни като Русия, 

Скандинавските страни, Коста Рика, Дубай, 

Макао и Хонконг, Япония, Катар и страните 

от Европейския съюз, както и Балканите. 

Източник: www.faktor.mk  

 

Македонски айвар по американската телевизия 

FOX  

http://www.faktor.mk/
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