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Членове на Съюза представиха свои продукти на 

веганското изложение Veggie World във Франция 

Новини от СППЗ 
 

Български продукти от преработени 

плодове и зеленчуци бяха представени за 

втора поредна година на най-старото и най-

голямо веганско изложение в света - 

„VeggieWorld“.  

 
Форумът се проведе на 15-ти и 16-ти 

декември във френския град Лил. 

Специализираното изложение е насочено 

както към широката общественост, така и към 

индустрията и показва богато разнообразие 

от храни и продукти за бита, предназначени 

за последователите на веганския начин на 

живот. 

„Мотивите ни да изберем това изложение 

са засилващата тенденция в световен мащаб 

към здравословен начин на живот и все по-

нарастващото търсене на храни, изключващи 

суровини с животински произход. Считаме, че 

този пазар е добра ниша за българските 

производители“, каза изпълнителният 

директор на Съюза на преработвателите на 

плодове и зеленчуци Антоанета Божинова. По 

думите й родните консервирани, замразени и 

сушени  плодове и зеленчуци са с 

традиционно високо качество и намират 

много добър прием сред привържениците на 

здравословния начин на живот. „Те все още 

не са достатъчно разпознаваеми сред тази 

група потребители в чужбина и участието ни в 

подобни форуми е много добра възможност 

да им ги покажем, да имат възможността да 

ги опитат и занесат на семействата си, и така 

да разширим присъствието им зад граница“, 

допълни Божинова. 

ги опитат и занесат на семействата си, и така 

да разширим присъствието им зад граница“, 

допълни Божинова.  

Съюзът на преработвателите на плодове 

и зеленчуци, с финансовата подкрепа на 

МЗХГ, организира  участието на 5 български 

компании, които представиха продуктите си 

на колективен щанд. Сред тях са фирма 

„Пелтина“, „Кюстендилски плод“, „Джем и 

джем“, „Олинеза Премиум“, „Томатоярд“ и 

други. Българските производители показаха 

пред посетителите на изложението богато 

разнообразие от сокове, преработени 

зеленчуци, сушени плодове, вегански 

шоколад и продукти от какао, плодови 

сладка и конфитюри, сосове, подправки, 

лютеница, салати, създадени по 

традиционни български рецепти, 

сертифицирани за качество и произход на 

суровините - 100% натурални.  

 

Сериозното българско присъствие е 

заявка за навлизане в най-модерния 

хранителен тренд сред 500 вегански 

продукти от над  70 международни 

изложители във „VeggieWorld“ тази година. 
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 Над 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор 

„Земеделие“ през 2018 г. 

Новини за сектора 
 

„Над 2,5 млрд. лева са изплатените 

средства в сектор „Земеделие“ през 2018 г.“  

Това каза министърът на земеделието, 

храните и горите Румен Порожанов на 

пресконференция, на която бяха представени 

резултатите от работата на ведомството през 

годината.  1,521 млрд. от сумата са 

директните плащания, обвързаното 

производство, зелените плащания и други.  

 
„Общо 305 млн. лв. са всички преходни 

национални помощи. Водещите са в 

тютюнопроизводството и в 

животновъдството. Беше отпуснат и dе 

minimis – там, където съответните сектори 

имат своята пазарна нужда и необходимост 

да бъдат подпомогнати допълнително", каза 

Румен Порожанов. 

Той припомни, че през тази година има 

две одобрени държавни помощи в сектора – 

за малки мандри и за Global G.A.P. - 

сертификат, който производителите на 

плодове и зеленчуци трябва да притежават, 

за да могат да реализират продукция в 

големите търговски вериги.  Министърът 

съобщи още, че в момента заедно с 

производителите на плодове се работи и 

върху възможностите за помощи за малки 

камери за бързо замразяване, сушилни и 

други съоръжения, с които да се подпомогне 

процесът по запазване на плода веднага след 

беритба. 

Сред важните законодателни инициативи 

през 2018 г., които минаха при широк 

беритба. 

Сред важните законодателни инициативи 

през 2018 г., които минаха при широк 

обществен интерес, са промените в законите, 

свързани с поземлената собственост, 

арендата и ползването на земя. Един от 

акцентите е ограничаването на 

продължителността на договорите за 

ползване, каза министър Порожанов. 

Много промени бяха направени и по 

отношение на биологичното производство с 

цел да се въведат допълнителни изисквания 

и към преработватели и търговци, и към 

контролиращи. Предвижда се да има 

информационна система от база  данни за 

биопроизводството с цел по-добро 

проследяване. 

На сайта на министерството е качена 

индикативната програма за приемите през 

2019 г. по Програмата за развитие на 

селските райони. Ще бъдат отворени 9 мерки 

с бюджет от 141 млн. евро. Подмярката за 

иновации 16. 1 ще  бъде отворена в началото 

на следващата година. През 2019 г. предстои 

стартирането на подмерките 6.3 - насочена 

към малките земеделски стопанства, 7.3 за 

създаване на широколентова 

инфраструктура в малките населени места, 

7.6 за дейности по възстановяването на 

сгради с религиозно и културно значение, 

както и подмярка 1.1 за  получаване на 

професионално обучение. 

Към настоящия момент 1,6 млрд. евро 

или 56% от бюджета на ПРСР за целия период  

е договорен,  като по отворените приеми за 

2018 г. бюджетът е над 662 млн. лв., каза още 

зам.-министър Лозана Василева. 

Източник: МЗХГ 
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2018 г. през погледа на бизнеса 

Новини за сектора 
 

На 17 декември 2018 г., БСК представи 

резултатите от традиционното, 

четиринадесето по ред онлайн-допитване до 

членовете на Камарата относно състоянието 

на бизнес средата и предприятията през 

изтичащата година, както и очакванията им за 

следващата календарна година. 

85% от анкетираните предприятия са 

микро- и малки (с до 50 заети), 11% са средни 

(с 50 до 250 заети), а 4% са големи (с над 250 

заети). 

46% от участниците в анкетата 

представляват предприятия от сектор 

„Услуги“, 19% - от „Преработваща 

промишленост, 18% - от сектор „Търговия“, 

12% от сектор „Строителство“, 3% - „Селско 

стопанство“, и 2% - „Добивна промишленост“. 

Спрямо миналогодишното изследване се 

влошава оценката на анкетираните за бизнес 

климата. Почти половината от участниците в 

проучването посочват, че е налице влошаване 

на средата, а една-трета от анкетираните 

отчитат липса на промяна в бизнес средата. 

 
И по отношение състоянието на фирмите 

спрямо предходното изследване е налице 

известно отстъпление, като най-голям дял 

(49%) от анкетираните отчитат застой в 

развитието си, а 26% - влошаване. 24% 

декларират положително изменение в 

показателите на фирмите, като през 2017 г. 

позитивните оценки са били 28%. 

Най-силно одобрение срещат 

предложенията за повишаване на 

количествените прагове за независим 

финансов одит на годишните финансови 

отчети (74%), за въвеждане на 

диференцирани ставки по ДДС (72%) и за 

премахване на т. нар. „клас прослужено 

време“ (64%) и на минималните 

осигурителни прагове (58%). С висока 

подкрепа (57%) се ползва и улесняването на 

процедурите за привличане на работници от 

страни извън ЕС. 

Преобладаващо негативно са оценени 

административното определяне на МРЗ (81% 

неодобрение), намеренията за въвеждане на 

квоти за наемане на хора с трайни 

увреждания (77% неодобрение) и 

увеличението на максималния осигурителен 

доход от 2600 на 3000 лв. (64% 

неодобрение). 

Подобно на резултатите от 

миналогодишното изследване, и през 2018 г. 

бизнесът се колебае по отношение 

ускореното приемане на страната ни в 

Еврозоната – 50% одобряват подобна стъпка 

(при 43% през 2017 г.), 43% са против (при 

41% през 2017 г.), а 7% се затрудняват да 

преценят (16% през 2017 г.). 

Спрямо миналогодишното изследване е 

налице влошаване на оценката за бизнес 

климата, а самооценката за състоянието на 

предприятията е „застой“ и „слаб растеж“. За 

поредна година сред ключовите приоритети 

на фирмите е именно работната сила, която е 

проблем и в количествено, и в качествено 

отношение. 

Пълният анализ на допитването може да 

прочетете тук. 

Източник: БСК 

https://www.bia-bg.com/news/view/24931/
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Българският бизнес с Канада расте  

Новини за сектора 
 

200 000 българи живеят в Канада, трима от 

стоте най-богати канадци към 2014 година са 

българи, а канадските инвестиции в България 

към 2018 година са около половин милиард 

евро. От септември миналата година до 

септември тази износът ни за държавата 

отвъд Атлантика е пораснал от 75 млн. лв на 

103 млн. лв, а някои български компании вече 

се възползват от възможностите. 

 
Това са числата между двете държави, 

които бяха изнесени по време на кръглата 

маса в Пловдив "Канада-България: СЕТА – 

икономическо партньорство за повече бизнес 

възможности“. 

Според посланика на Канада за Румъния, 

България и Молдова Кевин Хамилтън СЕТА 

(всеобхватното търговско и икономическо 

споразумение между ЕС и Канада) касае най-

много малките и средни български 

предприятия. Защото именно те са основните 

износители за канадския пазар: 286 български 

фирми са направили експорт за около 50 

милиона евро през 2017 година (виж карето). 

"Най-видимите резултати за българския 

бизнес още в първата година след 

подписването на СЕТА са, че 99% от стоките 

вече са освободени от мита, бизнес визите се 

издават много лесно, канадският пазар за 

обществени поръчки се отвори за българските 

предприемачи, ефективно работят 

механизмите за защита на инвестициите и за 

стимулиране на мобилността на работната 

сила", заяви пред участниците в кръглата маса 

Брадуин Ниблок – търговски аташе към 

стимулиране на мобилността на работната 

сила", заяви пред участниците в кръглата 

маса Брадуин Ниблок – търговски аташе към 

Посолството на Канада. В момента двете 

страни вече признават продуктовите тестове, 

правени съответно в ЕС и Канада, така че това 

опростява изключително много достъпа на 

европейски износители до канадския пазар. 

Ниблок посочи, че са се уталожили и 

първоначалните притеснения за отварянето 

на вратата към ГМО продукти, което забави 

приемането на СЕТА доста. 

Канада е относително малък партньор на 

Източна Европа, коментира Красен Станчев – 

председател на Съвета на Института по 

пазарна икономика. Най-големият търговски 

оборот на Канада е с Полша и той е около 2,5 

милиарда евро. По този начин тя се нарежда 

на 70-та позиция в списъка на търговските 

партньори на Канада. В момента канадските 

инвестиции в Европа са около 250 милиарда 

евро. 

Българският експорт за Канада е твърде 

разнообразен, но само 18 стоки имат 

обороти от над 1 милион евро. Това са храни, 

сирена, череши, семена, продукти от 

зеленчуци, антибиотици, медикаменти, 

домашни потреби, машинни части, оптика, 

медицинско оборудване, фитнес 

оборудване, матраци.  

 
Източник: www.capital.bg  

 

http://www.capital.bg/
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Захарта - история на сладкото изкушение  

Новини за сектора 

СППЗ 

Много се говори за вредите от сладкото 

изкушение наречено захар. До този момент 

няма категорични доказателства за вредата 

ѝ, освен че тя е частта от диетата, носеща 

прекалено много калории. За нас е важно 

мнението на специалистите по тази тема и 

помолихме лекар -диетолог да коментира от 

медицинска гледна точка как различните 

типове захар се отразяват на нашето здраве и 

да ни помогне да преодолеем объркването. 

Авторът на текста, д-р Цветан Димитров, 

е лекар-диетолог в гр. Плевен и гр. Велико 

Търново. Специалист е по контрол на 

здравословното хранене в училища и детски 

градини в област Плевен. Консултант по 

хранене на Университетска болница – гр. 

Плевен. Автор на статии за здравословно 

хранене за в-к „24 часа” и списания „Здраво 

дете”, „9 месеца”, „Жената днес”.  

 
В исторически план човешката 

цивилизация се среща със захарта преди 

няколко хилядолетия в Азия, първо в Индия, 

а по-късно и в Китай. Първоначално тя била 

добивана и използвана в Индия от захарна 

тръстика. Тръстиката е растение от семейство 

Житни (Poaceae), което вирее отлично в 

тропичните и част от субтропичните райони. 

Тя била известна и се отглеждала още от най-

дълбока древност от населението на 

бенгалския 

 

На историците са известни руините на 

Бенгалския залив.  

Един от първите исторически източници 

за захарната тръстика е китайски ръкопис от 

VIII век пр.н.е., в който накратко е 

отбелязано, че използването на растението 

води своето начало от Индия. Захар от 

захарна тръстика се произвежда от 

древността, но нейното значение остава 

ограничено чак до създаването на прилична 

технология за преобразуване на тръстиковия 

сироп в гранулирани кристали, които са по-

лесни за съхранение и транспорт. Кристална 

захар започва да се произвежда през V век 

пр.н.е. по време на империята Гупта – важен 

период на благоденствие и културен и 

интелектуален разцвет, често определян като 

Златния век на Индия.  

На фона на сравнително бедните по това 

време хранителни традиции и ограничения 

основен комплект от ястия и хранителни 

съставки, които са познавали хората, 

екзотичният вкус и високият енергиен внос, 

който осигурявала захарта, я превърнали в 

изключително ценна добавка в храненето. 

Преклонението пред достойнствата на 

захарта в древните индийски поеми достига 

дотам, че на нея дори се приписва божествен 

произход. 

Когато технологиите за рафиниране на 

захар станали достатъчно устойчиви и 

разпространени за да позволяват на 

индийските морски търговци да 

разпространяват продукта в страните от 

региона, будистките монаси успяват да 

пренесат познанията за производство на 

кристална захар в Китай. През VII век пр.н.е., 

по искане на най-великия китайски 

император Тайдзун от династията Тан, 

пратеници на индийския владетел Харша 

добросъседски въвеждат отглеждането на 

захарна тръстика в Китай, след което там са 

създадени първите тръстикови плантации. 
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добросъседски въвеждат отглеждането на 

захарна тръстика в Китай, след което там са 

създадени първите тръстикови плантации. 

Това е Златният век на Китай. В местни 

източници се споменава за поне две мисии 

до Индия през 647 година пр.н.е., които 

трябвало да пренесат прилични технологии 

за рафиниране и последващо съхранение  на 

захарта. 

Стотина години по-късно по време на 

един от завоевателните походи на 

персийския цар Дарий, войниците му видели 

и оценили захарната тръстика край бреговете 

на индийските реки. Те бързо плячкосали и 

пренесли у дома както познанията за 

отглеждане на тръстиката, така и 

технологията за производството на захарта. 

Така растението започнало свободно да се 

отглежда в Персия, а още по-късно от своя 

страна арабите постепенно го пренесли в 

Египет. Там то добило огромна популярност 

и продуктът, добиван от него,  дори получил 

познатото си и досега име.  

Около двеста години по-късно и хората на 

Александър Македонски се включили в 

пренасянето и разпространението на 

захарната тръстика из целия 

Средиземноморски регион, който по това 

време бил част от могъщата му империя. И от 

ръка на ръка благородното растение 

постепенно колонизирало всички 

цивилизовани територии, в които имало 

необходимите за развитието му климатични 

условия. Така били положени основите на 

бъдещото индустриално производство на 

един от най-важните хранителни продукти в 

храненето на съвременния човек. 

Масово производство в близост до 

Европейския континент започнало още около 

VI век сл.н.е. в Близкия изток. А чак през XI 

век западноевропейските кръстоносци 

виждат керваните, пренасящи захарта по 

търговските пътища. В началото на XII век 

предприемчивите венецианци първи 

виждат керваните, пренасящи захарта по 

търговските пътища. В началото на XII век 

предприемчивите венецианци първи 

организират край левантинския град Тир 

производство на захар от захарна тръстика, 

предназначена за внос в Западна Европа. От 

своя страна Марко Поло описал растението и 

технологията за рафиниране през ХIII век, но 

въпреки това били необходими още над 300 

години докато то започне да се произвежда 

по-масово в Европа едва в средата на ХV век, 

или около 2000 години след като индийците 

открили процеса. 

 
Но тъй като Европа си е Европа, макар и 

последна, тя започнала индустриално 

производство на сладкия продукт. Захарните 

фабрики били разположени в най-южните 

извънконтинентални островни територии – 

Канарски острови, Мадейра, Сейнт Томас. 

Произвежданата от тях захар започнала 

постепенно да навлиза в Европа, но оставала 

скъпа и се превърнала отначало в дворцово 

изкушение и била достъпна само за богатите.  

Лека-полека от дворцовите кухни тя се 

насочила към армията и флота, които по 

онова време били от първостепенна важност. 

Проблемът с цената на произведената в 

Европа захар се коренял в недостига на 

суровина наблизо, поради разположения 

извън тропиците континент. Но това 

продължило сравнително кратко. Христофор 

Колумб вече бил извършил своето 

Новини за сектора 

СППЗ 
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Колумб вече бил извършил своето 

историческо плаване и всички знаели за 

Новия свят, което довело до колони 

авантюристи с предприемчив дух, насочващи 

се натам.  Колонизирането на Америка и 

установяването, че условията там за 

отглеждане на захарната тръстика са 

отлични, позволило откриването на стотици 

захарни фабрики. Това причинило на 

Западна Африка почти пълното й 

обезлюдяване и поробването и 

превозването на коренното й население до 

новите колонии за работа във фабриките. 

През ХVIII век вече всичката захар в Европа 

идвала от Новия свят и постепенно започнала 

да поевтинява.  

В същото време военно-политическата 

обстановка на Стария континент била доста 

сложна. В началото на XIХ век империята на 

Наполеон и сателитните й територии 

провеждат дългогодишна блокада на 

Великобритания и Ирландия по суша и море, 

чиято цел е икономическо изтощаване и 

затрудняване на презокеанската търговия. 

50-60 години преди това обаче, германците 

Ашар и Марграф открили в Берлин метод на 

извличане на захар от една вирееща 

безпроблемно в умерените зони на Европа 

техническа култура, използвана дотогава 

предимно за изхранване на животни.  

 
Захарното цвекло (Beta vulgaris L.) е вид 

двусемеделно растение от семейство 

Щирови (Amaranthaceae). 

Захарното цвекло (Beta vulgaris L.) е вид 

двусемеделно растение от семейство 

Щирови (Amaranthaceae). То се отглежда 

заради кореноплодите, в които се натрупват 

много захари и предимно захароза. 

Континенталната блокада довежда до 

сериозен ръст в отглеждането му и до 

усъвършенстване на метода за добиването 

на захар от него. Към 1880 година захарното 

цвекло вече е основният източник на захар в 

Европа. Самата захар вече е масово достъпна 

и на приемлива цена за всички слоеве от 

населението. Сравнително простата 

технология за добиване и рафиниране 

позволява захароподобни продукти да се 

произвеждат дори и по селата в домашни 

условия. 

Производството на захар е оставило своя 

дълбок цивилизационен оттенък върху 

съвременното човечество. Огромни 

територии от Западна Африка и Източна Азия 

са системно и силно обезлюдявани, а други 

за заселвани с роби и емигранти за да поемат 

трудоемкото производство. Етническият 

състав на населението в големи области на 

Бразилия и САЩ, островите на карибския  

басейн, Натал е формиран в резултат на 

стопанските и обществените промени, 

предизвикани от желанието да се 

консумират сладки храни. Захарта е 

променила стотици милиони човешки съдби, 

поради което може да бъде наредена сред 

десетте най-важни достижения на 

човечеството, оформящи еволюционния му 

облик, редом с огъня и музиката. Тя е 

сладкото изкушение на Homo sapiens. 

Втора част на статията очаквайте в 

следващия брой на бюлетина на Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци. 

Новини за сектора 

СППЗ 
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2019 – годината на Прасето 

Какво ни очаква? 

Предстоящата година ще бъде време да 

се наслаждаваме на живота, на общуването с 

приятели. Най-добрият талисман за нея е 

златна или позлатена фигурка на прасе. 

 
2019 г. ще премине под знака на земното 

прасе, което символизира богатството и 

късмета във всички сфери на живота, но 

особено в печеленето на пари и 

инвестициите. Именно това китайско 

поверие е причината едни от най-старите 

запазени детски касички в Европа да са с 

формата на прасенце.  

Очакваме годината да е период на 

сближаване между хората, не само на 

физическо ниво, но и на емоционално. 

Разбира се, това има както положителни, 

така и отрицателни черти, не се 

изненадвайте, ако в отношенията ви се появи 

известно нехайство и прагматизъм. Отстрани 

комбинацията може да изглежда странна и 

взаимноизключваща се, но така е в 

астрологията, а и в живота, за да не ни е 

скучно. 

2019 година се очаква да бъде изпълнена 

с активност и открито желание за живот.  

Всички ще имаме желание да творим във 

всички области и да се наслаждаваме на 

живота във всичките му проявления. Много 

от нас най-сетне ще спрат да се страхуват за 

утрешния ден и ще започнат да оценяват 

това, което имат тук и сега. Трудно е да се 

каже дали това ще ги направи по-щастливи, 

но най-малкото нощно време ще спят по-

това, което имат тук и сега. Трудно е да се 

каже дали това ще ги направи по-щастливи, 

но най-малкото нощно време ще спят по-

спокойно. В годината на земните вибрации 

повечето от нас ще се обърнат към 

реалността и към действителните 

възможности за съществуване. Периодът е 

подходящ за въдворяване на нов ред, за 

ремонти, строителство, а в духовен план - за 

изясняване на взаимоотношенията и колкото 

и да е трудно, за взаимно прощаване. 

Възможно е интелектуалците да измислят 

нови джаджи във връзка с облекчаване на 

живота ни. Очакваме иновации във всички 

сфери и най-вече в творческите. Ще се 

подобри бизнес сферата и 

междуличностните отношения ще бъдат 

успешни. Всеки, който иска да започне или 

разшири бизнеса си, лесно ще се справи, а 

тези, които искат да създадат семейство, сега 

е моментът. Интересното е, че има голяма 

вероятност и за физическо усъвършенстване. 

 Като цяло, 2019 г. трябва да бъде с 

активно творческото начало. Само много 

мързеливите няма да променят 

положително финансовото си положение. 

Звездите съветват смело да действате, но не 

забравяйте и необходимата предпазливост. 

 

Източник: www.astrolife.bg  
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