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Здрави и силни от малки 

Новини от СППЗ 
 

Вкусна дегустация на лютеница със 

забавна и информативна част ще зарадва 

най-малките в дните на изложенията, 

посветени на хранителната индустрия 

МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, 

САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД&ДРИНК. 

Децата са бъдещите потребители и е 

важно от малки да правят информиран 

избор. 

 От съществено значение е и 

родителите да бъдат убедени в 

предимствата, хранителната стойност и 

качествата на произведените в България 

консервирани плодове и зеленчуци. Това ще 

мотивира избора им при покупки и ще бъде 

пример за децата. Не на последно място 

идеята е да се възпитава вкусът на 

подрастващите, да се формира отношение 

към правилното хранене, категроични са от 

Съюза на преработвателите на плодове и 

зеленчуци.  Сред децата са и бъдещите 

специалисти в консервните предприятия. От 

тяхната предприемчивост и професионално 

ориентиране зависи развитието на бранша. 

Затова мотото на инициативата е „Здрави и 

силни от малки“. 

 

специалисти в консервните предприятия. От 

тяхната предприемчивост и професионално 

ориентиране зависи развитието на бранша. 

Затова мотото на инициативата е „Здрави и 

силни от малки“. 

Посетителите ще научат интересни 

факти за зеленчуците, плодовете, 

лютеницата, за консервирането. По време 

на викторината ще има въпроси за най-

малките и за по-големите. 

Мероприятието е планирано да 

започне в 10ч. Ще ви очакваме, за да се 

забавляваме и учим заедно! 
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 Отварят през октомври подмярка 4.2  

Новини за сектора 

Очаква се приемът по подмярка 4.2 от 

ПРСР /2014-2020 г./ да започне след 20 

октомври и да продължи три месеца. Това 

съобщи министърът на земеделието, 

храните и горите Румен Порожанов в 

Пловдив при откриването на семинар на 

тема: „Европейски пари за по-

конкурентноспособен и преработвателен 

сектор – ПРСР 4.2“. Той поясни, че 

кандидатстването ще става по електронен 

път чрез системата ИСУН и процесът ще е 

прозрачен. 

Предвидените промени основно са 

свързани с критериите за оценка, 

приоритетните култури и животни и с 

максималната стойност на проектите, 

припомнят експертите от Интелиагро. 

Последната е намалена от 3 на 2 млн. евро. 

Що се отнася до критериите – основната 

разлика между предходния прием на 

проекти и този, който очакваме сега, е че 

този път съществуващите преработвателни 

предприятия имат реални шансове да се 

преборят за финансиране. С въвеждането на 

два нови критерия, насочени към фирми, 

регистрирани преди 3 и повече години, с 

наличен персонал (минимум 5 души) и/или 

реализиран износ, средствата от вероятно 

последния прием по подмярка 4.2 ще 

достигнат до друг тип бенефициенти, в 

сравнение с тези от приема през 2015 г. 

 

Що се отнася до критериите – основната 

разлика между предходния прием на 

проекти и този, който очакваме сега, е че 

този път съществуващите преработвателни 

предприятия имат реални шансове да се 

преборят за финансиране.  

Заявленията вече ще се подават по 

електронен път през системата на ИСУН. 

Тази дългоочаквана промяна безспорно ще 

доведе до повече прозрачност при 

оценяването на проектите.  

Други важни и позитивни промени, 

които се очакват са свързани отново с 

осигуряване на по-голяма публичност и 

прозрачност, както и улесняване на 

бенефициентите. 

Повече по темата може да прочете тук. 

Източник: www.agronovinite.bg  

 

http://agronovinite.com/otvaryat-prez-oktomvri-podmyarka-4-2-za-tri-mesetsa/
http://www.agronovinite.bg/
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Позиция на земеделската общност в България 

относно ОСП след 2020 
Общата гледната точка на посочените 

организации от земеделската общност в 

България относно бъдещето на 

селскостопанската политика на ЕС (ОСП) след 

2020 г. е резултат от съвместни проучвания, 

анализи и дискусии, проведени в периода 

май- септември 2017г. в рамките на Работна 

група към иницииран през февруари месец 

2017 г. от земеделската общност 

„Национален земеделски форум – ОСП след 

2020“, включващ над 30 организации от 

всички сектори в селското стопанство- 

производители, преработватели, 

представители на синдикатите и научната 

общност. Отчитайки предварителния 

характер на дискусията на ЕС по този въпрос 

към момента, следва настоящата позиция да 

бъде възприемана като първоначлно 

базисно виждане на организациите. В 

рамките на предстоящия преговорен процес, 

в който в края на 2017 г. и 2018 г. се очаква 

Европейската комисия да излезе с подробни 

предложения за ОСП след 2020 г., ще бъдат 

изразени допълнително официални 

становища.  

Акцентриайки върху геостратегическото 

значение на селскостопанския сектор, върху 

неговата значимост за икономиката на 

страната като цяло, върху необходимостта от 

постигането на икономически 

жизнеспособен, конкурентен и пазарно 

ориентиран аграрен сектор, способен да 

обезпечи продоволствената сигурност чрез 

снабдяване с качествени храни на достъпни 

цени, така и да предостави обществени и 

екологични стоки и услуги в полза на 

обществото, при това във време, когато ЕС е 

изправен пред редица значителни 

предизвикателства, организациите се 

обединяваме около следното: 

значителни предизвикателства, 

организациите се обединяваме около 

следното: 

Признавайки новите предизвикателства, 

пред които е изправена Европа, подкрепяме 

тезата, че трябва да се поддържат основните 

цели на ОСП, установени в член 39, параграф 

1 от ДФЕС, които остават също толкова 

актуални и значими и днес, и следва да са 

фокусът при формиране рамката на ОСП след 

2020 г., а именно: „Член 39 1. Целите на 

Общата селскостопанска политика са:  

а) да се увеличава селскостопанската 

производителност чрез подкрепа на 

техническия прогрес и осигуряването на 

рационално развитие на селскостопанското 

производство, както и оптимално използване 

на производствените фактори, по-специално 

на работната сила;  

б) по този начин да се осигури приемлив 

жизнен стандарт за хората, занимаващи се 

със селско стопанство, в частност 

посредством увеличаванетона 

индивидуалните доходи на лицата, 

осъществяващи тази дейност;  

в) да се стабилизират пазарите;  

г) да се гарантира снабдяването;  

д) да се гарантира, че доставяните 

продукти достигат до потребителите на 

разумни цени.“ 

Бюджет  

ОСП бидейки основополагаща политика 

на Европейската общност, през годините на 

рефермиране вече не е изключително 

секторна политика, а участва пряко или 

непряко в изпълнението на много 

обществени задачи и международните 

ангажименти на ЕС, оставайки една от 

найинтегрираните и сложни политики на 

Съюза. Отчитайки всички нови 

Новини за сектора 
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Новини за сектора 
 

ангажименти на ЕС, оставайки една от 

найинтегрираните и сложни политики на 

Съюза. Отчитайки всички нови 

предизвикателства на ЕС, особено 

очакваните бюджетните последици от Brexit, 

от една страна и оценявайки приноса на ОСП 

за укрепване на политическото, 

икономическото и социалното сближаване 

на ЕС, апелираме за силна, обща и адекватно 

финансирана ОСП след 2020 г. 

ОСП е най-силната връзка на всички 28 

страни в ЕС в тази среда на различия и 

многоликост на държавите членки (ДЧ). 

Земеделието е изконен и важен отрасъл за 

ЕС и изисква не само обща политика в 

отрасъла, но и внимание и подкрепа 

посредством общия европейски бюджет 

както за селското стопанство, така и за 

селските райони. Призоваваме за „повече 

Европа“ и не подкрепяме бъдещи финансови 

намаления, както и опити за прехвърляне 

тежестта на финансирането на ОСП в 

националните бюджети на ДЧ. 

В контекста на настоящата МФР 

(Многогодишна Финансова Рамка) и на МФР 

след 2020 г. от първостепенно значение е да 

се осигури адекватно и общо финансиране на 

ОСП, което следва да отразява високата 

европейска добавена стойност на тази 

политика (в социалната, екологичната и 

европейската сфера на сближаване). 

Изпълнението на амбициозни цели по 

отношение на други политики на ЕС няма да 

бъде възможно без амбициозната и напълно 

ОБЩА селскостопанска политика. 

Намаляването на бюджета на ОСП спрямо 

БВП на ЕС-27 би ограничило ефективността 

на ОСП в постигането на целите на 

Общността, поради което призоваваме за 

запазване на съществуващото финансово 

измерение на ОСП във връзка с БВП на ЕС-27) 

(в сегашната МФР разпределението за ЕС-27 

съответства на 0,43% от БВП на ЕС-27). 

В контекста на настоящата МФР 

(Многогодишна Финансова Рамка) и на МФР 

след 2020 г. от първостепенно значение е да 

се осигури адекватно и общо финансиране на 

ОСП, което следва да отразява високата 

европейска добавена стойност на тази 

политика (в социалната, екологичната и 

европейската сфера на сближаване). 

Изпълнението на амбициозни цели по 

отношение на други политики на ЕС няма да 

бъде възможно без амбициозната и напълно 

ОБЩА селскостопанска политика. 

Намаляването на бюджета на ОСП спрямо 

БВП на ЕС-27 би ограничило ефективността 

на ОСП в постигането на целите на 

Общността, поради което призоваваме за 

запазване на съществуващото финансово 

измерение на ОСП във връзка с БВП на ЕС-27 

(в сегашната МФР разпределението за ЕС-27 

съответства на 0,43% от БВП на ЕС-27).  

При вземането на решенията относно 

бюджета акцентираме, че задължително 

трябва да бъде сериозно оценен риска от 

изпадане в неконкуретна позиция и 

дестабилизация на европейските 

производители и преработватели, в хипотеза 

на бъдещо увеличаване на изисквания и 

стандарти (например околната среда, 

климата, хуманното отношение към 

животните и пр.) 

 



  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 10/2017   Стр. 7     Стр. 7 

 
 

Новини за сектора 
 

изпадане в неконкуретна позиция и 

дестабилизация на европейските 

производители и преработватели, в хипотеза 

на бъдещо увеличаване на изисквания и 

стандарти (например околната среда, 

климата, хуманното отношение към 

животните и пр.) с отварянето на пазара на ЕС 

за търговските партньори с пониски 

производствени стандарти. Респективно, ако 

задължителните нива на производствени 

стандарти и изисквания бъдат увеличени, 

фермерите ще се нуждаят от адекватна 

компенсация. 

Баланс  

В основата на всички ферми и 

агробизнеса са имплементирани трите 

измерения на устойчивостта- 

икономическата, екологичната и социалната 

устойчивост, които са взаимозависими и 

взаимнодопълващи се. За нас, от решаващо 

значение за постигането на екологичните и 

социалните аспекти на устойчивостта е преди 

всичко икономическата жизнеспособност и 

конкурентоспособност на фермерите. Ето 

защо считаме, че бъдещата ОСП трябва да 

осигури балансиран подход между тези 

измерения. 

ОСП трябва да продължи насърчаването 

на пазарната ориентация от по-ранните 

реформи, тъй като икономически 

жизнеспособният пазарно ориентиран 

селскостопански сектор ще е способен да 

предостави обществени и екологични стоки и 

услуги в полза на обществото. 

Съгласуваност с други политики 

Селското стопанство и производството на 

храни все по-често биват повлияни от други 

секторни политики на ЕС в областта на 

търговията, околната среда, климата, ВЕИ, 

развитие, кохезия, конкуренция, здраве, 

данъци и пр., поради което виждаме 

необходимостта от по-добра бъдеща 

координация на ОСП с др. политики. Считаме 

необходимостта от по-добра бъдеща 

координация на ОСП с др. политики. Считаме 

също, че бъдещите търговски преговори на 

ЕС с трети страни следва да бъдат съобразени 

с общата реформа на ОСП. 

Участие на други фондове  

Подкрепяме идеята, че развитието на 

селските райони като съответна 

хоризонтална област на политиката, следва 

да бъде обхванато от всички средства на ЕСИ- 

фонфовете, а не само от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието и Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските 

райони. Взаимодействието с други 

структурни фондове и инструменти като 

ЕФРР, ЕСФ и "Хоризонт 2020" според нас би 

допринесло за решаване на проблеми от 

структурно естество, свързани със 

застаряването на населението, 

обезлюдяването на селските райони и 

липсата на възможности за младите хора. 

За страни като България (една от 

последно присъединените ДЧ към ЕС) е 

важна инвестиционната подкрепа на 

функциониращ Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (EFSI), насърчаващ 

развитието на инфраструктурата (напр. 

транспорт, съхранение, цифрови мрежи), 

която да способства допълнително за 

подобряване на конкурентоспособността и 

устойчивостта на селскостопанския сектор. 

Структура 

Подкрепяме запазването на трите 

сегашни компонента на ОСП- директни 

плащания (Първи стълб), подкрепа за 

развитие на селските райони (Втори стълб) и 

обща организация на селскостопанските 

пазари.  

Позицията на земеделската общност по 

другите въпроси очаквайте в следващия брой 

на бюлетина.  

  

Новини за сектора 
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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  

До началото на 

септември са сключени 194 

договора на стойност 146 

млн. евро от първия прием 

на подмярка 4.2, насочена 

към преработката на 

селскостопанска 

продукция. 100 % от 

сключените договори, 

попадат в обхвата на 

проектите за преработка на 

суровини от приоритетните 

сектори. В процес на 

обработка към момента са 

общо 26 заявления, по 

които е заявена финансова 

помощ за малко над 25 

млн. евро.  При първия 

прием на подмярката са 

постъпили 595 заявления 

на обща финансова помощ 

420.8 млн. евро, като при 

предварителния ранкинг 

са класирани 266, които 

имат минимум 55 т. С 

приоритет в подмярката е 

преработката на 

продуктите от секторите 

„плодове и зеленчуци", 

„животновъдство" и 

„етерично-маслени и 

медицински култури". 

Проектите в тези категории 

получават и най-голямата 

тежест от 30 точки. 

Източник:www.sunoil.bg 

194 договора по 

подмярка 4.2 

Новини от СППЗ 
 

mailto:info@org-bg.net
http://www.sunoil.bg/
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 България е 54-та по 

конкурентоспособност 

България запазва 54-тото си място сред 140 страни в 

класирането за конкурентоспособност на Световния 

икономически форум, който представи новия си доклад 

за глобалната конкурентоспособност. Страната ни 

изпреварва 6 страни от Европейския съюз – Словения, 

Унгария, Кипър, Словакия, Хърватска и Гърция и се 

представя най-добре при оценка на ефективността на 

икономиката /50-та позиция/, която включва висше 

образование и квалификация, ефективност на стоковите 

пазари и на пазара на труда, развитие на финансовите 

пазари, технологична готовност.  

 
При оценката на институциите, инфраструктурата, 

макроикономическата стабилност, здравеопазването и 

началното образование България заема 68-ма позиция, 

като прави сериозно отстъпление в сравнение с 

предходна година, когато е била на 59-то място. Назад в 

класирането е при оценката на иновативността на 

икономиката. Добрата оценка за технологичната 

готовност е факторът, който придвижва България напред 

в последния доклад на Световния икономически форум.  

Негативни са данните за съдебната система, ниско 

обществено доверие в политиците, липсата на 

прозрачност на правителствените решения, 

бюрократична тежест. По тези показатели страната ни 

заема 94-то място.  

Източник: www.economynews.bg  

 

Икономически новини 
 

Изминалата година се оказа 

хетерогенна за икономиките в страните 

от Централна и Източна Европа – 

наблюдава се бум в пазара на труда, а 

оборотите и печалбите на най-

големите компании намаляват 

съответно с 0,6% и с 3,1%. Това показва 

годишна класация на Кофас за 500-те 

най-големи компании в региона на 

Централна и Източна Европа (Coface 

CEE Top 500) за 2016 г. 

Международният кредитен 

застраховател представи деветото си 

изследване, класирайки компаниите 

основно по оборот и отчитайки 

допълнителни данни като брой 

служители, обхвата на фирмите, 

секторите и пазарите. 

Българските компании в класацията 

вече са 18 – с една повече от година 

преди това, което нарежда страната ни 

на шесто място в региона. Първа от тях 

е Български Енергиен Холдинг, която 

заема 25-то място, втората е Лукойл 

Нефтохим Бургас на 45-то, а третата – 

Аурубис, която заема 78-то място в 

Кофас ЦИЕ Топ 500. Следват НЕК, 

Лукойл България, Кауфланд България, 

ЧЕЗ електро, Адванс Пропъртис, 

Експрес Логистик енд Дистрибюшън, 

Булгаргаз, Дафна груп, ОМВ България,  

Софарма, БТК, АЕЦ Козлодуй, Сакса, 

Хювефарма и Астра Биоплант, като 

последните две са нови попълнения.  

Повече по темата може да 

прочетете тук. 

Източник: www.economynews.bg  

18 български компании в 

класация на Coface 

http://www.economynews.bg/
http://www.economynews.bg/18-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-coface-news79430.html
http://www.economynews.bg/
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Нови сортове домат и пипер 

Любопитно 
 

До ноември новият сорт домати „Алено 

сърце” ще бъде патентован, след което 

семенцата ще бъдат пуснати на пазара.  

„Алено сърце” е най-новият сорт домати, 

който е високорастящ и е подходящ за 

отглеждане, както на открито, така и в 

оранжерии. Създаден е от колектив от учени 

и специалисти в ИЗК „Марица”, като 

селекционната работа е продължила цели 

осем години.  

При консумация вкусът е сладко-кисел, 

плодовете са наситено червени и имат 

сърцевидна форма. Големи са – средното 

тегло на всеки домат е между 300 и 700 

грама, а добивите от декар са между 5 и 7 

тона. Плодът е месест и плътен, но 

същевременно е с нежна кожица, която се 

топи в устата, а уханието му, дори да е 

отгледан в оранжерия, е все едно е откъснат 

от градината на баба.  

 
За производителите е било важно екипът 

учени да постигне резултати, които да 

гарантират, че „Алено сърце” е устойчив на 

болести. 

„Алено сърце” е по-сладък домат, което 

го прави изключително подходящ както за 

лютеница, така и за здравословен доматен 

сок. 

„Сортът „Алено сърце” ще бъде пуснат за 

продажба за първа година най-рано през 

ноември 2017г. след окачествяване на 

семената и получаването на 

продажба за първа година най-рано през 

ноември 2017г. след окачествяване на 

семената и получаването на 

семеконтролните документи. 

Освен „Алено сърце”, друг нов сорт е 

пиперът „Ивайловска капия”, който е 

разработен съвместно с Опитната станция по 

поливно земеделие в Пазарджик.  

 
„Ивайловската капия” става перфектно за 

печене и консервиране, както може да се 

вложи и в домашна лютеница, тъй като 

плодовете са едри, интензивно червени, 

много лесно се белят след опичане и са 

изключително вкусни. Нов сорт е и грахът 

„Пълдин”, който е подходящ за замразяване 

и консервиране, а е и с висок добив. 

Образува по 15-18 броя бобове по 

централното стъбло. 

Учените от ИЗК „Марица” са създали и 

нов сорт бяло главесто зеле, за късно полско 

производство, който са кръстили „Блян”. 

Отличава се с високо съдържание на витамин 

С – над 50 mg%. Сортът е подходящ за 

отглеждане и в условия на биологично 

земеделие. Проявява полска устойчивост 

към нападение от болестите мана, 

бактериоза и алтернариоза при естествен 

инфекциозен фон. Земеделският министър е 

издал заповеди, с които е признал четирите 

нови сорта.  

Източник: www.plovdivnews.net   

http://www.plovdivnews.net/
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Интересни факти за тиквата   

Любопитно 
 

Смята се, че историята на тиквата започва 

в Перу преди 5000 год., а индианците са 

първите хора, които са се занимавали с 

отглеждането на културното растение. При 

археологически разкопки са открити следи, 

които потвърждават тези факти. За първи път 

през XVI век Христофор Колумб пренася 

тикви в Европа и не след дълго те са 

разпространяват из целия континент. 

Известни са три вида тикви: 

 Обикновена готварска 

тиквичка - узрява през късната пролет и 

началото на лятото, като за нейна родина се 

смята Централна Азия. Тя е сравнително 

дребна, с цилиндрична форма и нежна 

месеста част. 

 Голяма бяла тиква, известна 

още като "кестенка". 

 Мускатна жълта тиква, 

наричана още "цигулка". 

Последните два вида тикви узряват през 

есента, като произхождат от Централна и 

Южна Америка. Плодовете им са едри, 

кората им е дебела и корава, а месестата част 

е нежна и вкусна. 

За да е вкусна една тиква, тя трябва да 

бъде достатъчно твърда и с гладка кора. 

Интересно е, че тиквата е от същото 

семейство, към което принадлежи и 

краставицата. 

 

  

 
Малките тикви са най-подходящи за 

консумация, защото вътрешността им е по-

сочна и ароматна, докато големите са 

чудесни за декорация. Специалисти твърдят, 

че белите тикви са най-качествени, те имат 

нежна месеста част и тънка кора. Тиквата е 

прясна, ако повърхността на парчето е 

влажна и равна, с ярък цвят, в противен 

случай можете да сте сигурни, че вкусовите 

качества са силно влошени. Освен това, ако 

тиквата е много лъскава, това означава, че е 

откъсната преди да узрее добре и е с блудкав 

вкус. За полезните свойства на тиквата ще 

споменем, че тя има високо съдържание на 

витамин С. В състава й се откриват 

витамините В1, В2 и РР. Препоръчва се и при 

заболявания на черния дроб и жлъчката. 

Ниската й калоричност я превръща в 

добра алтернатива за хората с наднормено 

тегло и за диабетици. Изключително полезни 

са и семките на тиквата. Те са богати на 

масла, белтъчни и смолисти вещества. Важно 

е обаче при консумация да се избегне 

прекомерното им осоляване. 

Според книгата на рекордите "Гинес", 

Бени Майер от Лудвигсбург, Германия, през 

2014 г. е поставил рекорда за най-тежка 

тиква, която е тежала 1050 кг. 

Източник: www.tedytitova.blogspot.bg 

http://www.tedytitova.blogspot.bg/

