
  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 11/2018   Стр. 1     Стр. 1 

 

 

  

БЮЛЕТИН на Съюз на преработвателите 

на плодове и зеленчуци 

Брой 11/м. декември 2018 г. 

Годишна среща на 

СППЗ  

 

 
 

 

 

 

 

 

Становище за 

промените в ДОПК 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кампания-подкрепа на 

родни производители 

 

 
 

 

 
 

 

СППЗ ви пожелава 

весели празници! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Прочети повече Прочети повече Прочети повече Прочети повече 



  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 11/2018   Стр. 2     Стр. 2 

 

Годишна среща на членовете на СППЗ в края на 

преработвателния сезон 

Новини от СППЗ 
 

На 29.11.2018 г., в конферентната зала на 

Бест Бутик Хотел, гр.Стара Загора  се проведе 

годишната среща на членовете на Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци по 

повод приключването на преработвателния 

сезон. На срещата присъстваха и 

представители на партньорски организации и 

фирми - „Коника Минолта”, ф-ма „Амичите-

М”; ф-ма „ТП“ и ф-ма „Майакава Юръп”.  

Форумът бе открит от председателя на УС, 

г-н  Стойко Кировски. Срещата започна с 

дебати за необходимите количества суровини 

за новия сезон и коментари по 

предложението на УС на СППЗ за търсене на 

възможност за допълнително държавно 

подпомагане отглеждането на плодове и 

зеленчуци за преработка.  

Беше обсъдено и предложеното  

увеличение на цената на стъкления амбалаж, 

произвеждан от ф-ма Би Ей Глас България с г-

н Велин Биков-мениджър продажби във 

фирмата, която е асоцииран член на Съюза. 

Предложението за увеличението бе 

обосновано с поскъпването най-вече на  

природния газ, цената на който за последните 

6 месеца е нарастнала с 35%, както и с 

увеличената цена на горивата, пясъка и др. 

Всички единодушно се съгласиха с факта, че  

цените на БиЕй Глас не са променяни с 

години, но увеличение от порядъка на 6-10 % 

наведнъж е неприемливо и в тази връзка се 

реши да се подготви и изпрати мотивирано 

предложение за плавно повишение, 

разсрочено във времето. 

Другите важни въпроси които бяха 

обстойно дискутирани са: Проект за 

изменение  на Закон за изменение на  

Данъчно - осигурителния процесуален кодекс 

и списъка със стоки с висок фискален риск и 

предложението на фирмите за повишаване на  

таксите за рециклиране на отпадъци. В 

и списъка със стоки с висок фискален риск и 

предложението на фирмите за повишаване 

на  таксите за рециклиране на отпадъци. В 

резултат, участващите в срещата решиха да 

се търси подкрепата на сродните ни 

браншови организации от хранителното 

промишленст и работодателските 

организации за намиране на консенсусното 

им разрешаване. 

Във втората част на срещата участваха 

представители на браншовите организации 

на производителите на суровини от 

Национален съюз на градинарите в България, 

Съюз на Дунавските овощари и Национален 

съюз на пиперопроизводителите в България. 

Два бяха основните въпроса, които се 

дискутираха, а именно необходимите 

количества плодове и зеленчуци, от които ще 

се нуждаят членовете на Съюза за 

следващата година и възможността да бъдат 

осигурени от производителите-членове на 

участващите организации. Другият сериозно 

коментиран въпрос бе кои са най-

подходящите плодове и зеленчуци и какви 

действия и общи инициативи е необходимо 

да се предприемат, така че да се убеди 

ресорното ни министерство да гласува 

държавно подпомагане за стимулиране 

отглеждането им. След дълъг дебат, 

участниците в срещата стигнаха до 

решението, да се предложи на 

ръководството на МЗХГ да бъде 

подпомогнато отглеждането на домати, 

куртовска капия, корнишон, а от плодовете- 

ябълки, праскови и ягоди. 

Силно се надяваме и вярваме, че това са 

поредните предизвикателства, с които 

нашият бранш ще се справи! 
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Становище на хранително-вкусовата промишленост по 

проект на закон за изменение и допълнение на ДОПК 

Новини от СППЗ 
 

Две тежащи на бизнеса промени е 

подготвило финансовото министерство с 

промените в Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), които са 

публикувани за обществено обсъждане. 

Всеки търговец или производител, който 

превозва малко по-големи количества от 

т.нар. чувствителни стоки, които са например 

храни и горива, ще трябва да уведомява 

данъчните поне седмица по-рано.  

Ако превозът започва от друга държава и 

завършва в България, задължението се пада 

на получателя на стоката. Ако става дума за 

доставка вътре в страната или от България 

към друга държава в ЕС, задължението е на 

доставчика или продавача. За да не се 

натоварват търговците на дребно, които са 

оценени като по-безрискови, новите правила 

ще се прилагат само при транспортни 

средства над 3.5 тона, а теглото на стоките е 

до 300 кг и под 3 хил. лв. като стойност без 

ДДС. 

Съвременното производство на храни 

изисква ускорено и безпрепятствено 

движение на суровините, необходими за това 

производство. Много често определени 

суровини са неотложни за производствения 

процес и се доставят по часови график. В този 

случай  предлагания фиксиран срок от „не по-

рано от 7 дни преди деня на влизането“ на 

стоката ще възпрепятства производствения 

процес и ще създаде сериозна нормативна 

пречка за бизнеса да реагира при нужда от 

доставка на критични за производството 

суровини в необходимите срокове. 

Считаме, че направените предложения за 

изменение и допълнение на ДОПК ще 

доведат до допълнителни разходи, 

инвестиции и усложнения в работата на 

доведат до допълнителни разходи, 

инвестиции и усложнения в работата на 

фирмите потребители/производители на 

стоки с фискален риск. Това ще ги постави в 

неравностойно положение в бизнес 

процесите, тъй като конкурентните им 

предимства ще бъдат намалени в частта - 

бързина на изпълнение на заявки и завишена 

себестойност. Предлаганите промени ще 

създадат несигурна и неблагоприятна 

обстановка за понататъшното развитие на 

ХВП в България. Това би довело до 

ограничаване привличането на 

чуждестранни инвестиции, включително и 

преместване на производства в съседни 

държави. Посочените в законопроекта 

изменения  не само, че няма да подобрят 

противодействието срещу измамите и 

злоупотребите, свързани с ДДС, а чрез  

въвеждане на предварително деклариране 

на данни за превозите на стоки с висок 

фискален риск ще  се засили мотивацията за 

заобикаляне на закона и преминаване на 

част от легалния бизнес в сивия сектор, 

където липсва ефективен фискален  контрол  

и контрол за организацията и безопасността 

на производството на храни, които се 

предлагат на българския потребител. 

В качеството си на представители на 

национално значим и отговорен бизнес  се 

надяваме, че ще се съобразите с нашите 

съображения и аргументи и ще ги вземете 

предвид при подготовката на окончателния 

вариант  на Законопроекта.  

С пълния текст на становището може да 

се запознаете тук. 

http://org-bg.net/media/docs/20181203_Stanovishte_DOPK9_NGO.pdf
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Детското образователно шоу „Здрави и силни от малки“ 

с широк медиен отзвук 

Новини от СППЗ 
 

За трети път Съюзът на преработвателите 

на плодове и зеленчуци организира детско 

образователно шоу-дегустация „Здрави и 

силни от малки”.  

Целта на събитието, което се проведе в 

централното фоайе на Интер Експо Център – 

София, бе да популяризира качествата на 

традиционни за България преработени 

плодове и зеленчуци, както и ползите за 

децата при консумация на консервирани, 

замразени или изсушени плодове и 

зеленчуци през предстоящия зимен сезон. 

Инициативата е част от програмата на 

специализираното изложение 

ИнтерФуд&Дринк. „Успяхме да привлечем 

много публика. Поканихме деца, които да 

научат как се прави лютеница, как се прави 

конфитюр. Да започнат да различават 

отделните зеленчуци и плодове, както и защо 

те са полезни“, разказа Стойко Кировски, 

председател на Управителния съвет на Съюза 

на преработвателите на плодове и зеленчуци. 

Участие в събитието взеха и водещи 

специалисти и диетолози в областта на 

детското и здравословно хранене, които 

представиха пред ръководителите на детски 

ясли, градини, учебни заведения и кухни, 

както и пред родители и деца, какво е нужно 

за пълноценното и здравословно хранене от 

ранна детска възраст. 

 
 

 

за пълноценното и здравословно хранене от 

ранна детска възраст. 

„Думата „консервиране“ малко зле се 

приема от консуматорите, защото те смятам, 

че с консервирането на един плод и зеленчук 

му се отнемат най-важните качества. Не е 

така. Консервирането на нашите продукти 

протича при много „нежни“ условия. При 

сушенето също се запазват качествата, 

защото то се извършва при много 

благоприятна температура. Даже ензимите 

остават активни. Замразяването се извършва 

рязко, при шокови условия, а по този начин 

също се запазват максимално полезните 

съставки“, обясни още Стойко Кировски. 

Посланието, отправяме към хората е 

просто: „Яжте български консервирани 

плодове и зеленчуци“! 

 
Инициативата бе съпроводена и с детско 

образователно шоу-дегустация, чиято цел е 

едно по-различно и забавно представяне на 

консервираните плодове и зеленчуци, 

произвеждани от фирми-членове на Съюза. 

За децата, разбира се, имаше и много 

изненади и подаръци. 

Щастливи сме, че в резултат от нашите 

усилия, мероприятието получи голям медиен 

отзвук, чрез който успя да достигне до  

повече хора! 
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Приоритетен ли е наистина консервния бранш през 

текущия програмен период – отговорът на МЗХГ

Новини от СППЗ 

През м. септември Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци 

заедно с Асоциация на 

месопреработвателите изпратихме писмо до 

Министерство на земеделието, храните и 

горите относно приключилия последен етап 

от предварителното класиране на 

подадените проектни предложения в 

рамките на втория прием по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от Програмата за 

развитие на селските райони, чийто бюджет 

възлиза на 85 млн. евро. 

В текста, организациите изразихме своите 

притеснения, че представителите на двата 

бранша, подали проектни предложения в 

рамките на приема, масово са оценени с под 

75 точки, а от публикуваната информация 

стана ясно, че обработка на проектни 

предложения за административно 

съответствие и техническа и финансова 

оценка, ще се прави на проекти, оценени с 75 

или повече точки по критериите за подбор. 

В отговор на нашите запитвания, 

предложения и притеснения, посочени в 

писмото (пълния текст на писмото може да 

видите тук) получихме следния отговор:  

Към настоящия момент в рамките на ДФ 

„Земеделие“ – РА се обработват заявления за 

подпомагане, постъпили в периода за прием 

през 2015 г. в изпълнение на Заповед № РД 

09-6 от 05.01.2018 г. на Министъра на 

земеделието, храните и горите. 

Бюджетът за съответния период на прием 

е увеличен през 2016 г. със средства в размер 

на 80 794 849 евро на основание Заповед № 

РД 09-689 от 17.09.2016 г. на Министъра на 

земедели 

земеделието, храните и горите във връзка с 

чл. 28 , ал. 8 от Наредба №20 от 27.10.2018 г. 

за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“, за да бъдат финансирани 

проектни предложения с 55 точки съгласно 

критериите за подбор на проекти.  

Цитираната заповед съдържа изрична 

клауза, която гласи, че неусвоеният ресурс 

следва да бъде възстановен към бюджета на 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

на Програма за развитие на земеделските 

райони 2014-2020 г.  

В тази връзка Ви информирам, че 

Управляващия орган на ПРСР анализира 

резултатите от първия прием по подмярка 

4.2 и разполагаемия финансов ресурс в 

рамките на мярка 4 „Инсвестиции в 

материални активи“, като при договориране 

на всички проектни предложения, попадащи 

в бюджета по Заповед № РД 09-6 от 

05.01.2018 г., респективно приключване на 

обработката на заявления за подпомагане, 

постъпили в периода на прием през 2015 г. 

ще разполага с точна информация относно 

остатъчния финансов ресурс с оглед 

предприемане на съответните действия за 

усвояване на бюджета на мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ във 

връзка с разпределението на средствата по 

приоритети и фокус области.   

С пълния текст на писмото от МЗХГ може 

да се запознаете тук. 

Оставаме оптимисти и обещаваме да ви 

държим в течение при промяна на 

обстоятелствата! 

http://org-bg.net/media/docs/Letter_MZH_250918-25092018134336.pdf
http://org-bg.net/media/docs/Letter_20181108_MZH.pdf
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Визия за ОСП след 2020   

Новини за сектора 

Докладчикът на Европейския парламент 

за бъдещите стратегически планове г-жа 

Естер Хернанц Гарсия (ЕНП, Испания) 

препоръчва да се отложи за 2023 г. 

прилагането на Общата селскостопанска 

политика (ОСП) след 2020, за да могат да се 

отчетат междуинституционалните дискусии 

(включително и по многогодишната 

финансова рамка) и приемането на 

програмите на ниво държава-членка, се 

съобщава в Bulletin Quotidien Europe и 

Agrafacts.  

 
Представителят на ЕП призовава за 

запазване на бюджета на ОСП на сегашното 

ниво с укрепване на "общите елементи" на 

селскостопанската политика на ЕС. 

Докладчикът предлага  запазване на общите 

цели ОСП, включени в член 39 от Договора, 

като увеличаване на производителността, 

поддържане на справедлив жизнен стандарт 

за земеделските производители, 

стабилизиране на пазарите и гарантиране, че 

доставките достигат до потребителите на 

разумни цени. По отношение на директните 

плащания предлага минимум  70% от 

директните плащания да бъдат 

предназначени за основно подпомагане на 

доходите за  устойчивост (BISS), като 

същевременно  таваните на директните 

плащания да станат задължителни. 

Държавите-членки да имат право да въведат 

собствен праг, който да не по-нисък от 100 

000 евро, след приспадане на заплатите, 

екосхемите и помощта за млади земеделски 

стопани. Преразпределителното плащане да  

се ограничи до 25% от основното 

екосхемите и помощта за млади земеделски 

стопани. Преразпределителното плащане да  

се ограничи до 25% от основното 

подпомагане на доходите за максимум 30 

хектара или средния размер на стопанството 

в държавата-членка. Испанският евродепутат 

предлага запазването на обвързаната 

подкрепа на сегашното ниво (13% + 2%). 

Предложенията в доклада включват и 

специфични промени за някои сектори, като 

например увеличение на финансирането за 

пчеларство. Призовава се за по-реалистични 

екологични амбиции за сектора на 

плодовете и зеленчуците. В областта на 

развитието на селските райони в доклада се 

призовава мерките за околна среда и климат 

да бъдат задължителни на цялата територия 

на държавата членка, като зоните с природни 

ограничения се включат в задължителните 

30% разходи за екологични и климатични 

интервенции. Трябва да има по-

целенасочена схема за инвестиции в 

селското стопанство, начални инициативи за 

нови участници и подкрепа за дребни 

земеделски стопани, които прехвърлят 

своите стопанства на други производители.  

На 14 ноември 2018 г., Европейският 

парламент (ЕП) прие официално (с 

мнозинство) своята позиция относно 

Многогодишната финансова рамка за 

периода 2021-2027 год., с която подкрепя 

бюджет за ЕС в размер на 1,3% от брутния 

вътрешен доход на държавите-членки в ЕС. 

Според ЕП, това е в синхрон с нуждите на 

европейските граждани. Също така, ЕП 

обръща внимание на необходимостта от 

нови източници на финансиране за бюджета 

на ЕС 

Източник: Infosheet – МЗХГ  
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Зеленчуците ще продължат да поскъпват, родният 

зарзават недостига  

 

 

 

 

 

Новини за сектора 

България е нетен вносител на зеленчуци 

и това няма да се промени в следващите 

години. Така е прогнозата на д-р Даниела 

Димитрова от Института по аграрна 

икономика.  

„През последните години имаме много 

силен внос на домати, като нашите 

очаквания са за увеличаване на вътрешното 

производство. При краставиците обаче 

стабилно губим пазарни позиции и същото се 

случва при пипера, където има много силен 

внос на евтина продукция от Турция“, каза 

още експертът по време на форума. При 

цените тенденцията е за растеж. Вносът има 

голям относителен дял, като в същото време 

при зеленчукопроизводството цените се 

определят на търговско равнище – при 

търговците на едро и търговците на дребно. 

Освен това има растящи производствени 

разходи – поскъпват горивата, енергията, 

както и заплащането на труда. Това кара 

експертите от САРА да прогнозират, че 

тенденцията при цените на зеленчуците ще  

 

 

експертите от САРА да прогнозират, че 

тенденцията при цените на зеленчуците ще 

бъде на нарастване. 

Очаква се известно нарастване при 

производството на зеленчуци, най-вече при 

доматите, но то в никакъв случай няма да 

успее да задоволи вътрешното търсене, 

сочат още изводите от анализа на д-р 

Димитрова. Вносът ще продължи да играе 

голяма роля както за покриване на 

потреблението, така и за консервната 

индустрия, която ще се увеличава. Тя е 

категорична, че естествените природни 

дадености са много важно, но не и и 

единствено условие за успешно 

производство. Важни са технологиите и 

иновациите, важен е от гледна точка на 

потребителя на т.нар. български вкус. И 

всичко това изисква засилване на връзката 

между науката и производството. 

Източник: САРА – Институт по аграрна 

икономика 

Вие вече ползвате ли новия наръчник на СППЗ? 

Новото издание на Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци 

дава отговор на много въпроси, свързани с 

„Биологично здраве на плодовете и 

зеленчуците. Превенция на добре известните 

увреждания при съхранението им“ с автор 

доц. д-р Росица Еникова. 

Подробна инфорамция за наръчника 

може да откриете тук. Поръчки за наръчника 

можете да направите на office@org-bg.net    

или да ни се обадите на 02/987 47 43. 

 

http://www.org-bg.net/bg/book/255
mailto:office@org-bg.net
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Румен Порожанов: Започваме кампания в подкрепа 

на българските производители  

Новини за сектора 

„Желаем в този месец и половина до 

Коледа да акцентираме върху нашите 

постижения, върху българското земеделско 

производство и българските храни. Целта е 

да надградим постигнатото, за да може да 

продължим по правилния път.“ Това каза 

министърът на земеделието, храните и 

горите Румен Порожанов по време на кръгла 

маса, с която се даде старт на кампания в 

подкрепа на производителите на български 

храни под мотото„Аз подкрепям българските 

производители, подкрепи ги и ти“. 

 
Във връзка с инвестициите, които са 

направени и модернизацията на 

предприятията, България вече има един 

добър опит като земеделска и 

производителка на храни страна, каза 

министър Порожанов. 

По предварителни данни за първите 6 

месеца на тази година износът на 

селскостопански стоки, където се включват и  

храните, нараства с 13,5% спрямо 2017 г. и 

достига 1,9 млрд евро. По думите на Румен 

Порожанов очакванията са износът да 

надхвърли 4 млрд евро. 

Той съобщи, че е направено проучване в 

5-те най-големи хранителни вериги  в 

страната за това какъв е делът на българските 

 

и вносните хранителни  стоки и резултатите 

показват, че има значителен ръст в 

продажбата на български стоки. В малките 

хранителни магазини от семеен тип 

българските стоки също преобладават. 

 
През последните години е налична 

тенденция на увеличение на износа на 

преработени продукти с по-висока добавена 

стойност и нарастване на техния дял в 

структурата на аграрния износ. 

Над 2 млрд. лв. ежегодно се отделят за 

подкрепа на земеделските стопани. 

Министър Порожанов подчерта, че 

финансирането за следващата година в 

област земеделие ще бъде балансирано 

между всички сектори. 

 
Повече информация може да видите в 

презентацията от събитието. 

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/11/14/presentation_podkrepi_bg_hrani.pdf
http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/11/14/presentation_podkrepi_bg_hrani.pdf
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Мотивиращите истории на 7 души, постигнали 

огромен успех, но започнали кариерата си с фиаско 

С най-голямо удоволствие публикуваме 

продължението на мотивиращите истории 

на седем световно известни личности, които 

са започнали кариерата си с фиаско: 

4. Опра Уинфри – уволнена от 

телевизията 

В началото на своята кариера 

световноизвестната водеща е удовлнена от 

WJZ-TV в Балтимор. Доводът на медията е 

прекалената "емоционална обвързаност" на 

Опра с историите, които отразява.Това обаче 

не я обезкуражава,нито я кара да измени на 

себе си и убежденията си. Опра се мести в 

Чикаго, където започва да води малко 

популярно половинчасово сутрешно шоу. За 

няколко месеца популярността му нараства 

главоломно, за да стане най-гледаното 

предаване в града. След това Опра получава 

възможността на води собствено шоу. 

5. Харисън Форд – убеждаван да се 

откаже от кариера в киното 

Първата роля на актьора е във филма 

„Мъртвешка жега на въртележката". Там той 

играе второстепенна роля на пиколо, името 

му дори не е включено в афиша. След края на 

снимките режисьорът Джери Токовски го 

вика в кабинета си, за да му обясни, че от 

него актьор няма да стане. В началото на 70-

те години, напълно обезкуражен от неуспеха 

си, той решава да се откаже от актьорството. 

Няколко години се заминава с дърводелство, 

за да може да издържа семейството си. По-

късно е нает да направи шкафове за къщата 

на режисьора Джордж Лукас, който го кани 

да участва във филма "Американски 

графити". Форд се връща на сцената, но 

въпреки това трябва да изчака още няколко 

години до големия успех. Той идва с 

филмите "Империята отвръща на удара" 

(1980 г.) и "Индиана Джоунс и похитителите 

години до големия успех, който идва с филма 

"Империята отвръща на удара". 

6. Лейди Гага – уволнена от музикална 

компания 

Музикалният гигант Def Jam Recordings 

уволняват Лейди Гага само след три месеца 

съвместна работа. По това време певицата е 

в началото на своята кариера. За да 

продължи работата си на музикалното 

поприще, Лейди Гага става текстописец за 

Sony. Така се запознава с Acon, който й 

помага да се наложи като изпълнител. 

Първият й албум излиза през 2008 г. 

Днес Лейди Гага е една от модерните 

музикални икони. 

7. Сър Джеймс Дайсън (собственикът на 

марката Dyson) – отхвърлен като иноватор 

Английският предприемач е основател на 

компанията за прахосмукачки и стенни 

сешоари за ръце Dyson. 5 години, 5126 

неуспешни, спестяванията му за 15 години 

напред и заплатата на жена му, която е 

учител, са цената на неговия успех. 

Прототипът на прахосмукачката G-Force – 

първата с контейнер за праха, която няма 

нужда от торбички – е готов през 1983 г. 

Опитите му да го продаде на тогавашните 

водещи производители обаче удрят на 

камък. Дайсън, обаче, решава да основе 

собствена компания. Днес продуктите на 

марката се продават в над 70 държави. За 

компанията работят над 4000 души, а 

състоянието на сър Джеймс Дайсън му 

възлиза на 3 млрд. долара. 

Източник: www.gnezdoto.net  

 

Любопитно 

http://www.gnezdoto.net/
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Уважаеми колеги и приятели, 

В очакване сме на най-светлите и обичани празници – Коледа и 

Нова година. Нека ги посрещнем с усмивки и топлина в сърцата. 

Коледа е едно послание към нас, хората, което ни напомня, че 

трябва да създаваме добротворство, за да се чувстваме 

удовлетворени и спокойни. Празникът на мечтите и желанията, 

на мира и надеждата за ново, по-добро начало. 

В тези празнични дни правим равносметка на отиващата си 

година – радваме се на всичко хубаво, което ни се е случило, 

вземаме поука от грешките си. 

Въпреки трудностите, Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци се движи в правилната посока. Успешно се справихме с 

много кризисни моменти. Работим усилено за подобряване 

състоянието на бранша във всеки един момент. Предстои ни 

много работа, предстои ни нова, изпълнена с още по-големи 

предизвикателства 2019 година. 

Нека с добра воля, здрав разум и общи усилия да подобрим живота 

в нашата сфера! 

Нека новата година ни донесе повече успехи и да сбъдне повече 

желания! Да си пожелаем следващата 2019 година да е добра и 

успешна! Нека тя да бъде година на сбъднати надежди! 

Пожелаваме на Вас и на семействата Ви много здраве и 

благополучие! 

Весели празници от екипа на СППЗ! 


