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СППЗ ви кани на семинар - дискусия
Съюзът на преработвателите на плодове
и зеленчуци ви кани на еднодневен
обучителен семинар-дискусия
на тема
„Коректността към потребителите в полза за
производителите“ с обучител и модератор
Богомил Николов.
Събитието ще се състои на 13-ти април
2018 г. в Дом на техниката, гр. София.
Темите, които ще се представят, ще бъдат
в полза на маркетинговите специалисти,
търговските отдели и
технолозите на
компаниите, произвеждащи и търгуващи с
хранителни продукти.
Предвиждаме да се разгледат и обсъждат
често допускани грешки и ситуации при
предлагането на храни, коментар на
установени нелоялни търговски практики и
решения, съответстващи на националното и
европейско законодателство.
С подробна информация относно
програмата на събитието, настаняване на
участници от

програмата на събитието, настаняване на
участници от страната, а също и с таксите за
участие може да се запознаете тук.
Заявка за участие може да попълните тук,
като след това е необходимо да я изпратите
на office@org-bg.net
Крайният срок за записване е 10 април
2018 г.
Ще ви очакваме!

Какво води до развалата на плодовете и
зеленчуците? Как да предотвратим замърсяването
им с микроорганизми? Как да съхраним свежестта
им при транспортиране?
На тези и много други въпроси, свързани с
правилното съхранение на плодовете и зеленчуците,
дава отговор новото издание на СППЗ. Наръчникът ще
излезе съвсем скоро и е със заглавие „Биологично
здраве на плодовете и зеленчуците. Превенция на
добре известните увреждания при съхранението
им“ с автор доц. д-р Росица Еникова. Повече за
изданието може да откриете тук.
За предварителни поръчки на наръчника може да
ни пишете на office@org-bg.net или да ни се обадите
на телефон 02/9874743.
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ПОКАНА за организирано посещение
на FRESKON
Съюз на преработвателите на плодве и зеленчуци организира
посещение на Международното търговско изложение за плодове и
зеленчуци – FRESKON в гр. Солун, Гърция 27 - 28.04.2018г./петък и събота/.
Събитието се провежда в Международния изложбен център на Солун HELEXPO в периода 26-28/4/2018. При интерес, моля да попълнете и
изпратите на office@org-bg.net зявка – договор, която ще намерите тук до
13.04.2018г. Запълването на местата ще се извършва по реда на
постъпилите заявки.

В навечерието на Възкресение Христово, един от найголемите и светли християнски празници, се обръщаме към
Вас с пожелание за сплотеност, разбирателство и повече
добрина!
Бъдете здрави, Вие и семействата Ви!
Светли и благословени празници!
Честито Възкресение Христово!
От екипа на СППЗ

ТВОЕТО МЯСТО Е ТУК!
Повече информация за възможностите за реклама:
office@org-bg.net
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Общо събрание

на СППЗ
Управителният съвет на
Съюз на преработвателите
на плодове и зеленчуци в
Република България на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно
общо
отчетно-изборно
събрание на 06.06.2018г.
/сряда/ в конферентната
зала на Парк и СПА Хотел
Марково, гр. Пловдив,
с.Марково,
местност
„Исака“ 44A при следния
Дневен ред:
1. Отчет на Управителния
Съвет
2. Доклад на Контролния
съвет
3. Финансов отчет
4. Приемане на насоки за
развитие на СППЗ
5.
Определяне
на
размера на членския внос
за 2018г.
6. Промени в Устава на
СППЗ
7. Избор на УС и КС
8. Разни
За повече информация
може да пишете на имейл
office@org-bg.net или да ни
потърсите на телефон
02/0874743.
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Прогнозни количества зеленчуци и плодове,
необходими за преработка на фирми-членове на СППЗ
през 2018 г.
Необходимата суровина е формирана на база обобщени анкетни карти от 19 структуроопределящи
предприятия- членове на СППЗ.
Таблица 1 Необходими прогнозни количества плодове /тон/

Ягоди
Череши
Череши бели
Вишни
Кайсии
Праскови
Сини сливи
Малини
Ябълки за сок
Ябълки
Круши
Арония
Грозде
Дюли
Боровинки
Тикви
Други

1 005
1 830
250
1 1 170
880
17 620
1 988
371
1 500
250
50
10
8
10
60
100
270

Таблица 1 Необходими прогнозни количества зеленцучи /тон/

Домати за консервиране
Домати за пюре
Домати за сок
Пипер капия
Пипер за пюре
Чорбаджийски чушки
Люти чушки
Патладжан
Кромид лук
Моркови
Зелен фасул
Зелен грах
Бамя
Сладка царевица
Картоф
Зеле
Корнишони
Броколи
Карфиол
Спанак
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2 400
57 000
3 550
20 220
1 500
1 060
675
3 920
825
2 745
2 600
2 400
800
2 000
2 000
200
400
600
100
50
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Развитие на производството на домати, пипер и
краставици в България
По предварителни прогнози на САРА,
падат, все още са с около 30% по-високи
общото производство на домати през 2018 г.
отколкото например в Турция и Иран. На
ще достигне 138 хил.т. Вносът може да
Източноевропейските пазари, износ на
надвиши 66 хил.т. Очаква се оранжерийното
краставици от Испания се предлага на 1,4производство да се покачи до 63 хил.т., което
1,6 евро/кг, а от Турция на 1-1,2 евро/кг.
е 7% над нивата от 2017 г.
При доматите, цените са по-стабилни от
Изкупните цени при доматите, средно за
миналата година, като за това допринася по2017 г. са около 1 лв/кг. , което е около 16%
слабата конкуренция от страна на Турция и
по-високо от тези през 2016 г. Очакваме през
Мароко, а от друга и по-стабилното време
2018 г. да има леко понижение в средните
през тази зима.
цени, но то да не бъде с повече от 5%.
Отпадането на забраната на домати от
Производството на краставици през 2018
Турция в Русия се очаква да вдигне нейните
г. се очаква да се колебае в рамките на около
износни цени до началото на лятото между
67 хил.т. Вносът ще се движи около 18 хил.т.
0,8-0,9 евро/кг, а през летните месеци около
• Средните изкупни цени на краставиците
0,60-0,65 евро/кг.
през 2017 г. по данни на НСИ са около 1,23
Италия и Китай са двата основни
лв/кг, което по данни на НСИ са около 1,23
износители на доматени пюрета. ФОБ
лв/кг, което представлява увеличение от 18%
цените на износа от Китай през февруари,
в сравнение с 2016 г. През 2018 г. очакваме
2018 г. са около 730 US$/т, докато износните
цените на оранжерийни краставици да
цени от Италия са 900 US$/т.
остане сравнително високо около 1,1 лв/кг,
което е около 11% пониско от година порано.
Предварителните предвиждания на САРА
при пипера са за производство от 76 хил.т.,
което да бъде с около 7% по-високо от 2017
г. Цените на производител се очаква да се
движат около 0,7 лв.кг. През 2017 г. те са
били около 0,72 лв/кг.
Русия възстановява обемите на своя
Една от най-големите неизвестности пред
импорт на пресни плодове и зеленчуци,
зеленчукопроизводството
са
големите
които достигат 7,1 млн.т през 2017 г, докато
колебания на цените, които се променят
през 2016 г., обемите са 6 млн.т., при
дори за дни. Цените на краставици от
обичайно около 8 млн.т. преди ембаргото.
Испания в началото на февруари, 2018 г. са
От тези количества, 516 хил.т се падат на
около 1 евро/кг, но към края на месеца са
доматите, като вносът им пада от 850 хил.т.
около 0,6 евро/кг. • Цените на краставиците
достигнат преди 2014 г.
от средата на февруари, 2018 г. в ЕС, макар да
Източник: Бюлетин САРА – февруари 2018
падат, все още са с около 30% по-високи
отколкото
например
в Турция
и Иран. иНа
Бюлетин
на Съюз на
преработвателите
на плодове
зеленчуци |Брой 3/2018
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ДФ „Земеделие“ изплати близо 40 млн. лева по
схемите за плодове и зеленчуци
Днес
ДФ
„Земеделие“
започна
превеждането на субсидията по схемите за
обвързано с производството подпомагане за
плодове и зеленчуци.
Повече от 9 450 земеделски стопани,
заявили за подпомагане плодове и
зеленчуци, които са попълнили декларация
по образец и са предоставили документи за
реализация на произведената продукция в
срок до 31.01.2018 г. ще получат
подпомагане по схемите. Общият размер на
оторизираните средства по Схема за
обвързано подпомагане за плодове (основна
група) - СП (основна) е 29,296 млн. лева,
Схема за обвързано подпомагане за плодове
(сливи и десертно грозде) - СП (други) е 6,260
млн. лева, Схема за обвързано подпомагане
за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ
(други) е 4,356 млн. лева.

подпомагане по схемите. Общият размер на
оторизираните средства по Схема за
обвързано подпомагане за плодове (основна
група) - СП (основна) е 29,296 млн. лева,
Схема за обвързано подпомагане за плодове
(сливи и десертно грозде) - СП (други) е 6,260
млн. лева, Схема за обвързано подпомагане
за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ
(други) е 4,356 млн. лева.
Източник: www.dfz.bg

1835 лв./ха за плодове и 1 544 лв. за зеленчуци по
схемата за обвързана подпомагане

1835,34 лв. на хектар ще бъде ставката по
схемата за обвързано подпомагане за
плодове (основна група) за 2017 г. Това е
разписано в заповед на министъра на
земеделието, храните и горите (МЗХГ).
Сумата ще важи за първите 30 допустими за
подпомагане по схемата хектари. 1 223,69
лв./ха пък ще се изплащат за допустимите за
подпомагане площи над 30-ия хектар.
Размерът на плащането за зеленчуците
по обвързаната подкрепа за миналата година
ще бъде в размер на 1 544,45 лева за първите
30 допустими хектари. 1 029,63 лева се
предвиждат над 30-ия хектар.

1139 лв. се предвиждат по сравнително
новата схема за сливи и десертно грозде.
Сумата отново ще важи за първите 30
допустими за подпомагане хектари, а 759,42
лв. ще се плащат след 30-ия хектар.
655,68 лева пък ще бъде подпомагането
за зеле, дини и пъпеши по схемата. Над 30ия хектар сумата ще бъде 437,12 лева.
Източник: МЗХГ
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Витанис Андриукайтис: Европейците имат общи
проблеми с качеството на храната
Европейците имат едни и същи
проблеми, свързани с качеството на храната,
заяви Витянис Андриукайтис, еврокомисар
по здравеопазването и безопасността на
храните, в София на дискусията “Вкусно или
здравословно? Качеството на храните в ЕС“
„Хората трябва да имат избор“,
коментира
той
и
препоръча
на
потребителите да обръщат внимание на
качеството и на последствията за своето
здраве. Има доказателства, че най-бедните
хора имат най-влошено здраве, каза
комисарят и се обяви за по-равноправен
достъп до здравословен избор. Трябва да
положим усилия да намалим социалните
неравенства,
препоръча
Витянис
Андриукайтис. Той се обяви категорично
против на разделянето на европейците на
две категории потребители – тези в Източна
и тези в Западна Европа и призова да не се
спекулира с това.

годност на стоките. Трябва да направим така,
че хората да могат да си позволяват повече
прясна храна“, каза той.Председателят на
парламентарната
земеделска
комисия
Десислава Танева заяви по темата за двойния
стандарт на храните: „Потребителят според
своето разбиране как да живее и как да се
храни трябва да има право на избор. Храната
под една марка трябва да има едно и също
съдържание“.
Регулациите трябва да бъдат променени,
така че потребителят да не бъде
заблуждаван и така ще отговорим на
обществените очаквания в Източна Европа,
каза тя. Сега няма решения за законодателни
изменения (на ниво ЕС – бел. р.), но, за да
бъдат удовлетворени потребителите, такива
трябва да бъдат предложени, смята Танева.
Секторът плодове и зеленчуци в България
отиде на дъното заради прилагането на
директните плащания и сега повечето
количества се задоволяват от внос,
коментира на дискусията председателят на
съюза на градинарите Мариана Милтенова.
Десислава
Танева
коментира,
че
действително след еврочленството имаше
подем
на
зърнопроизводството,
а
зеленчукопроизводството
е
спаднало
драстично след 2007 г. Три години след
прилагането на обвързаната подкрепа през
2017 г. има ръст на производството на
плодове и зеленчуци, създават се трайни
насаждения, допълни тя. Танева не се
съгласи, че 80% от плодовете са вносни и
заяви, че това може да е вярно само за
бананите и цитрусите.

На въпрос за добавките и консервантите
в храните (т. нар. Е-та) комисарят препоръча
да се доверим на учените. „Понякога
опростяваме нещата и се насажда страх“,
каза той и сравни ситуацията с отказите от
ваксинация. „Не са разрешени адитиви,
които са опасни за здравето. Хората не искат
да виждат много Е-та в храните, но
индустрията иска да увеличи срока на
годност на стоките. Трябва да направим така,
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 3/2018
че хората да могат да си позволяват повече

Източник: www.investor.bg
Стр. 9

Новини за сектора

Брюксел създава ново звено заради двойния
стандарт при храните
Ново звено, свързано с предполагаемия
"двоен стандарт" при храните, предлагани в
Източна и Западна Европа, ще заработи към
съвместния изследователски център на ЕК.
Сред неговите дейности ще бъдат
координация на дейностите по надзора на
пазара, управление на система за ранно
предупреждение и информация за измамите
с храни, поддържане на бази данни и др.,
става ясно от съобщение на комисията.

През април се очаква да бъде
представена
обща
методология
за
изследване на храни в различните държави
членки,
както
и
промени
в
законодателството
за
защита
на
потребителите.
Новосъздаденият център за знания за
измамите с храни и качеството на храните
към
европейския
съвместен
изследователски център ще представлява
мрежа от експерти на ЕК и външни експерти,
които да подпомагат комисията и държавите.
Сред основните му функции ще бъде да
координира дейностите по надзора на
пазара, да управлява система за т.нар. ранно
предупреждение и информация за измамите
с храни, ще свързва информационните
системи на държавите, включително бази
данни, в които се описва съставът на
различни продукти.

Създаването на новия център съвпада и с
обявена друга инициатива от ЕК срещу
предполагаемия двоен стандарт при
храните. В момента в Брюксел се изработва
обща методология, чрез която да се правят
съпоставими проверки на продукти в
различни
държави,
като
подобни
изследвания трябва да започнат през май.
Очаква се първите обобщени резултати да
бъдат ясни в края на годината.
Предстои да бъде представена реформа
на политиката на ЕС в областта на защитата
на потребителите, която "ще затрудни и
направи по-скъпо" за компаниите да
заблуждават потребителите. Очаква се
законодателните инициативи да бъдат
публикувани през април.
През миналата година Българската
агенция по храните направи проверки на 31
продукти, като откри разминавания при 20%
от тях. В момента се прави изследване на
нови 60 продукта за двоен стандарт при
храните, извършва се и ценови анализ, а
резултатите ще бъдат оповестени след
Великден. Отново обаче се доказва двоен
стандарт – разлика в съдържанието,
оповестено на етикетите, различия в цените.
Темата за двойния стандарт при храните
остава централна не само за Министерството
на земеделието, но и за цяла Централна и
Източна Европа, каза министър Порожанов.
Той посочи, че под егидата на премиера и с
участието на омбудсмана има планирана
конференция по темата в рамките на
българското председателство.
Повече по темата може да прочетете тук.
Източници: www.capital.bg и www.btv.bg

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 3/2018

Стр. 10

Новини за сектора

БГ храните с шанс за приоритетна процедура при
регистрация в Брюксел
Българските продукти, чиято национална
защита трябва да отпадне по настояване на
Европейската
комисия,
ще
получат
приоритетно разглеждане на кандидатурите
им за европейска закрила, ако бъдат
подадени такива. Необходимо е обаче
производителите да се обръщат към
националните власти, тъй като от ГД АГРИ
работят с тях, а не директно с
производителите.

През май предстои промоционална
кампания, която ще има за цел да повиши
информираността на потребителите относно
схемите за качество на храни и напитки на ЕС.
Кампанията
ще
протече
като
се
популяризират
логата,
които
носят
защитените
продукти,
но
самото
промотиране ще е чрез продукти.

промотиране ще е чрез продукти.
От ГД АГРИ обаче са категорични, че няма
да се рекламират търговски марки, а ще се
промотират логата и съответно продуктите.
Логата, обозначаващи качество и защита
на европейско ниво да дадени хранителен
продукт или напитка са сами по себе си
защита на интелектуалната собственост и
целят да се спре фалшифицирането на храни
и напитки. Защитава се името на продукта, а
не самият продукт срещу злоупотреби,
имитации и пресъздаване. Важен момент е,
че географските означения не са ограничени
във времето.
Към момента се работи в посока за
опростяване и модернизиране на системата,
за да станат географските означения попривлекателни както за фермери, така и за
производители. Идеята е да бъде сведен до
под една година срокът, от подаване на
кандидатурата до защитата, при положение,
че за защитата на този продукт няма
възражения. Към момента този срок е между
8 и 30 месеца, но средният период е 24
месеца.
Източник: www.dfz.bg
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Любопитно

Добро дело!
Наш колега вдигна паметник на Гюро Михайлов
Стои като Гюро Михайлов! Фразата е сред
най-популярните,
олицетворяваща
безсмислена саможертва. Години наред името
на Гюро Михайлов предизвиква присмех. За
мнозина той е глуповат редник, изгорял в
пламъците в името на службата си. Малцина
обаче знаят, че зад нарицателното име стои
млад смел мъж, който се е жертвал, за да
изпълни патриотичен дълг.
Запознат с историята на храбрия войник,
нашият колега и собственик на предприятието
за сладка и мармалади „Джем и джем“ Стойко Кировски издигна паметник в село
Розовец, Община Брезово, откъдето и двамата
са родом.
Повече за събитието може да прочетете тук.

Ягодите забавят стареенето на мозъка
намира също така и в други растения като
ябълки, лук и краставици.
Водещата авторка на изследването, д-р
Памела Махер пояснява: “След като
анализирахме резултатите от нашето
изследване ние смятаме, че физетинът може
да бъде много полезен в случаи на редица
невродегенеративни болести и не само на
Алцхаймер. Ние смятаме, че е необходимо
да се започнат много по-сериозни
изследвания в тази посока”. При предишни
изследвания екипите са установили, че
физетинът може да изиграе положителна
роля за намаляването на свързаното с
възрастта намаляване на паметта.
Повече за експеримента може да
откриете тук.
Източник: www.obekti.bg

Естествена съставка, която се намира в
ягодите, може да намали ефекта от
остаряването на мозъка, установи ново
изследване. Антиоксидантът физетин, след
като е бил даден на лабораторни мишки, е
успял да намали запада на менталната
функция,
който
е
предизвикан
от
напредването на възрастта, както и нивата на
възпаление в техните тела. Физетинът се
намира също така и в други растения като
ябълки,
лук
краставици. Физетинът
може
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