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ДФ „Земеделие“ приема заявления по COVID 3  
От 26 октомври до 13 ноември 2020 г. се 

отваря прием на заявления за подпомагане 

по подмярка 21.3 "Извънредно временно 

подпомагане за малки и средни предприятия 

и признати групи и организации на 

производители COVID 3" от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Кандидатстването е със заявление в 

Областните дирекции на ДФ "Земеделие" по 

местонахождение на предприятието или по 

адрес на седалището на юридическото лице. 

Подмярка COVID 3 е с бюджет над 7 млн. 

лева (7 321 096 лв.). 

 Допустими за подпомагане по подмярка 

COVID 3 са микро-, малки или средни 

предприятия съгласно Закона за малките и 

средните предприятия, осъществяващи 

преработка на селскостопански продукти, 

включени в Приложение I към ДФЕС, както и 

групи, и организации на производители, 

които осъществяват преработка, предлагане 

на пазара или развитие на селскостопански 

продукти. 

продукти. 

  Финансовата помощ по подмярка COVID 

3 е в размер на 5% от стойността на 

декларираните приходи от реализация на 

преработени селскостопански продукти за 

2019 г. или за лице, заето в предприятието и 

се изплаща под формата на еднократна сума 

в размер на 270 лв. за едно заето лице, 

приравнено към средносписъчния брой на 

персонала по данни от НАП. Водещо условие 

при COVID 3 е субсидии да се предоставят в 

случаите, че в предприятието има установен 

спад на приходите от продажба на 

преработени селскостопански продукти с 

най-малко 20%. 

  Таванът на финансова помощ за 

предприятията по подмярката е до 50 хил. 

евро. 

  Заявлението за подпомагане, както и 

другите необходими за попълване 

документи са публикувани на сайта на ДФ 

"Земеделие". 

Новини от СППЗ 

https://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/
https://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/
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От фермата до трапезата и как да направим 
корпоративна стратегия 2030 

Включете се в интерактивен уъркшоп и уебинар на 26 ноември 
от 10:30 онлайн  

 

  

Новини от СППЗ 

Съюзът на преработвателите на плодове и 

зеленчуци /СППЗ/ има удоволствието да 

партнира на Институт за агростратегии и 

иновации - EIT Food Hub България в 

организацията на първия по рода си 

интерактивен онлайн уъркшоп, посветен на 

изключително актуалната и важна тема за 

стратегията на ЕС "От фермата до трапезата" 

(Form 2 Fork Strategy).  

Обучението е подходящо за маркетинг и 

бизнес развитие отделите на компаниите от 

ХВП, студенти и стартъпи, тъй като ще 

представи по достъпен начин как Farm 2 Fork 

ще се отрази на бизнеса. Ще бъдат 

разгледани Методологията на Google за 

изграждане на корпоративна стратегия, както 

изграждане на корпоративна стратегия, 

както и други практически методи за 

усървършенстване и адаптиране на бизнеса 

към задаващите се новости. 

Първият сет от събития по темата в 

България се осъществява с подкрепата на 

Европейския институт за иновации и 

технологии в храните /EIT Food/. 

Не пропускайте да се включите и вие!!! 

 

За актуална информация, програма и 

линк за регистрация проверявате на 

сайтовете на СППЗ - www.org-bg.net и на 

Институт за агростратегии и иновации - 

www.agroinnovations.bg . 

http://www.org-bg.net/
http://www.agroinnovations.bg/
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СППЗ с покана от PROFEL за членство  

  

  

Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци получи покана за членствто от 

Сузан Майер, генерален директор на PROFEL 

- Асоциацията на Европейските Плодо- и 

Зеленчукопреработватели. Техни членове са 

повече от 500 компании от 11 европейски 

държави, представени от национални 

организации или в качеството на независими 

членове, които произвеждат замразени, 

консервирани и сушени зеленчуци, плодови 

сладка и пюрета, както и консервирани и 

замразени плодове. 

За да подобрят видимостта на сектора на 

европейско ниво, активно търсят контакт с 

европейски национални асоциации, които 

все още не са членове на ПРОФЕЛ.  

Дейностите и услугите, които ПРОФЕЛ 

предлага са: 

1. Мониторинг на европейско 

законодателство: 

▪ Предоставя информация и подкрепа 

относно законодателни аспекти, които могат 

да засегнат бизнеса на членуващите 

компании (регулаторна, селскостопанска, 

търговска политика и т.н.), и насърчава духа 

на сътрудничество между различните страни 

членки; 

▪ Следи развитието на законодателството в 

сектора на плодо- и зеленчуко 

преработвателната индустрия и предоставя 

експертиза на законодателите и отговорните 

лица в Европейската комисия, Европейския 

парламент и други институции и организации 

в Брюксел; 

▪ Координира общите позиции и 

технически принос специфични за сектора и 

ги съобщава ефективно и навременно на 

съответните отговорни лица в Брюксел; 

▪ Популяризира консумацията на 

преработени плодове и зеленчуци сред 

преработени плодове и зеленчуци сред 

потребителите 

2. Представителство и контакти в 

Брюксел: 

▪ Активен партньор в секцията за 

граждански диалог на Европейската комисия 

(European Commission’s Civil Dialogue Group’s 

section on Fruit and Vegetables); 

▪ Член на FoodDrinkEurope (Aсоциация на 

европейската индустрия за производство на 

храни и напитки), както и на CIUS (Комитет 

на индустриалните потребители на захар); 

▪ Ценен партньор по редица политически 

и технически въпроси в мулти-секторни 

коалиции; 

3. Участие в събрания: 

В момента PROFEL оперира със следните 

продуктови групи: консервирани зеленчуци; 

замразени зеленчуци; сушени зеленчуци; 

консервирани плодове;  замразени плодове; 

плодови сладка и пюрета. 

В рамките на две ежегодни събрания 

членовете на съответните групи обсъждат 

въпроси от всеобщ интерес и обменят 

информация за oсновни икономически 

показатели като продуктово производство, 

търговия и потребление. Предлага се и 

актуална информация, свързана със 

законодателни аспекти, касаещи различните 

продукти. 

Към момента се водят разговори за 

членство на Съюза. 

 

Новини от СППЗ 
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СППЗ ще участва на изложението Inter Food&Drink  

 

Новини от СППЗ 

Скъпи читатели,  

Уведомяваме Ви, че с влизането в сила на 

Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра 

на здравеопазването от 29.10.2020г., 

изложения МЕСОМАНИЯ, БУЛПЕК, СВЕТЪТ НА 

МЛЯКОТО, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД & 

ДРИНК  ще се проведат в обявения период 4-

7 ноември при условията на т. 12 от 

Заповедта, а именно:  

 създадена е организация за 

еднопосочно движение и осигуряване на 

дистанция от 1,5 м. между посетителите 

 работещите и посетителите са длъжни 

да носят защитна маска за лице. 

Още при проектиране на залите за 

есенния сезон Интер Експо Център е спазил 

условията за необходима дистанция и 

пътеките между щандовете са минимум 4м. 

По отношения на провеждането на бизнес 

срещи, са обособени множество зони за 

преговоа именно „ за не повече от 30 човека, 

преговори при спазване на условията на т. 5, 

а именно „ за не повече от 30 човека, при 

спазване на дистанция от 1,5 м. и 

задължително носене на защитни маски за 

лице.“  

Осигурени са и допълнителни прозрачни 

прегради на масите за преговори. Напомням 

ви, че Съюзът ще разполага с 

информационен щанд през четирите дни на 

изложенията.  

Щандът е позициониран в Зала 3, щанд 

B13.  

Можете да се възползвате от 

възможността да предоставите свои 

рекламни мостри и/или материали, които да 

се предлагат на заинтересовани посетители 

на изложбата.  

При интерес, моля да ни информирате 

предварително. 
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Валбес Фуудс ЕООД стана член на СППЗ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СППЗ подписа меморандум за сътрудничество с 

КНСБ и други браншови организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

По молба и с решение на Управителния 

съвет, фирма Валбес Фуудс ЕООД бе приета 

за член на Съюз на преработвателите на 

плодове и зеленчуци от 01. Ноември 2020 г.   

Компанията  е новообразувано дружество, 

създадено през м. Август 2019 год., като по 

същото време става собственик на Консервен 

завод Сторко. Предприятието е едно от най-

големите работещи в този бранш в България. 

Консервният завод е разположен в гр. 

Плевен, в центъра на Северна България, 

който е богат земеделски и зеленчуков район 

и на практика обезпечава всички нужди на 

предприятието от суровини. 

Дружеството работи в две направления – 

замразено и стерилно. 

Пожелаваме си взаимен успех и 

ползотворна работа!  

 

Новини от СППЗ 

 
На 1. септември 2020 г. в гр. София, се 

сключи Меморандум за сътрудничество и 

партньорство между Федерация на 

независимите синдикални организации от 

хранителната промишленост /ФНСОХП/ и 

Сдружение на производителите на 

растителни масла и масло продукти 

/СПРММП/, Асоциация на производителите 

на безалкохолни напитки в България 

/АПБНБ/, Съюз на производителите на захар 

и захарни продукти /СПЗЗП/, Съюз на 

преработвателите на плодове и зеленчуци 

/СППЗ/ и Съюз на птицевъдите в България 

/СПБ/ за:  

/СПБ/ за: 

1. Подкрепа на предприятията за 

прилагането на превантивни мерки на 

работното място за ограничаване на  

разпространението на COVID-19; работното 

място за ограничаване на  

разпространението на COVID-19; 

2. Социално – икономическо влияние на 

Европейската Зелена сделка върху сектор 

ХВП и действия на социалните партньори за 

развитие на кръговата икономика в сектора. 

Документът е поредната отлична 

възможност да подпомогнем хранително-

вкусовата система в страната и да създадем 

допълнителен интерес към сектора на 

зелената икономика и възобновяването на 

природните ресурси. 
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Визия за ОСП след 2020 г.  

  

Новини за сектора 

На пленарна сесия, проведена на 23 

октомври, Европейският парламент  гласува в 

подкрепа на пакета от регламенти, 

определящи правилата за прилагане на ОСП 

след 2022 г.  

 
Евродепутатите одобриха Регламент за 

стратегическите планове с 425 гласа "за" 

срещу 212 "против" и 51 "въздържал се". 

Регламентът за общата организация на 

пазарите беше одобрен с 463 гласа „за“ 

срещу 133 „против“ и 92 „въздържал се“. 

Регламентът относно финансирането, 

управлението и мониторинга на ОСП беше 

одобрен с 434 гласа "за" срещу 185 "против" 

и 69 „въздържал се“. ЕП прие бъдещата 

селскостопанска политика на ЕС да бъде по-

гъвкава и устойчива на кризи, така че 

земеделските стопани да продължат да 

осигуряват продоволствена сигурност в целия 

ЕС. Членовете на ЕП одобриха промяна в 

политиката, която би трябвало по-добре да 

приспособи селскостопанската политика на 

ЕС към нуждите на отделните държави-

членки. Националните правителства ще 

изготвят стратегически планове, които 

Комисията ще одобри. В тях държавите 

членки ще посочат как възнамеряват да 

изпълняват целите на ЕС, а Комисията ще 

проверява тяхното изпълнение. Целите на 

стратегическите планове ще бъдат в 

съответствие и с Парижкото споразумение за 

климата. Относно задължителните 

изисквания за практики с благоприятно 

изисквания за практики с благоприятно 

влияние върху климата и околната среда, т. 

е. предварителните условия, които всеки 

земеделски стопанин трябва да изпълнява, 

за да получава директна подкрепа, 

евродепутатите настояват поне 30% от 

пакета за директни плащания да бъде 

насочен към еко-схеми, които биха били 

доброволни за земеделските стопани, но 

биха могли да увеличат техните доходи. Най-

малко 35% от бюджета за развитие на 

селските райони следва да бъде 

предназначен за мерки, свързани с околната 

среда и климата. Евродепутатите настояват 

във всяка държава - членка да бъдат 

създадени консултантски услуги в областта 

на земеделието, както и най-малко  30% от 

финансирането им от ЕС да се използва за  

подпомагане на земеделските 

производители да се борят с изменението 

на климата, за устойчиво управление на 

природните ресурси и защитата на 

биологичното разнообразие. Евродепутатите 

приканват държавите-членки да насърчават 

фермерите да използват най-малко 10% от 

земите си за поддържане на ландшафтни 

елементи, които са от полза за биологичното 

разнообразие, като жив плет, 

непродуктивни дървета и езера. Намаляване 

на плащанията към по-големи ферми, 

подпомагане на малки и млади фермери 

също е част от реформираната ОСП. 

Депутатите гласуваха за прогресивно 

намаляване на годишните директни 

плащания на земеделските производители 

над 60 000 евро и ограничаването им до 100 

000 евро. На фермерите може да бъде 

позволено да приспаднат 50% от заплатите, 

свързани със селското стопанство от общата 

сума преди намаляването. Най-малко 60% от 

средствата за директни плащания ще трябва 
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средствата за директни плащания ще трябва 

да бъдат разпределени за финансиране на 

основното подпомагане на доходите за 

устойчивост, преразпределителното 

плащане, обвързаната подкрепа и 

интервенциите в други сектори. Поне 6% от 

бюджета за директни плащания се запазва за 

преразпределително плащане. 

Евродепутатите гласуваха в подкрепа на 

максимално ниво от 10% + 2% (за протеинови 

култури) за доброволната обвързана 

подкрепа, като списъкът на допустимите 

сектори остава непроменен. Държавите от ЕС 

биха могли да използват поне 4% от 

бюджетите си за директни плащания за 

подпомагане на доходите на млади 

фермери. Допълнителна подкрепа може да 

бъде предоставена от финансирането за 

развитие на селските райони, където 

развитие на селските райони, където 

инвестициите на младите фермери могат да 

бъдат приоритетни. Парламентът 

подчертава, че субсидиите от ЕС трябва да 

бъдат запазени само за тези, които се 

занимават поне с минимално ниво на 

селскостопанска дейност. Експлоатиращите 

летища, железопътни услуги, водопроводи, 

услуги за недвижими имоти, постоянни 

спортни и развлекателни площадки, трябва 

автоматично да бъдат изключени. През 

следващите седмици на ноември предстоят 

преговори на ЕП със Съвета на ЕС и ЕК. 

Финалният текст на Регламента ще се 

договори след триалози като споразумение 

между съзаконодателите. 

Източник: Infosheet 440/02.11.2020 

 

Новини за сектора 

 Неправилното определяне определяне 

срока на трайност/ годност на храните 

в много случаи може да компрометира 

продукта и да нанесе непоправими 

загуби за всички по веригата – 

доставчик на суровини, производител, 

търговец/ дистрибутор, потребител.  

В изданието ще намерите отговор на : 

 Какъв е срокът на трайност/годност на 

нашия продукт ? 

 Срок на трайност или срок на годност 

трябва да определим ? 

 Правилно ли сме обявили срока на 

трайност/годност върху етикета ? 

 Коя дата трябва да посочим за начало 

на срока на трайност/годност - тази на 

производството или тази на пакетирането  

За поръчки: 02/987 47 43 или на имейл 
info@org-bg.net 

 Неправилното определяне определяне 

срока на трайност/ годност на храните 

в много случаи може да компрометира 

продукта и да нанесе непоправими 

загуби за всички по веригата – 

доставчик на суровини, производител, 

търговец/ дистрибутор, потребител.  

В изданието ще намерите отговор на : 

 Какъв е срокът на трайност/годност на 

нашия продукт ? 

 Срок на трайност или срок на годност 

трябва да определим ? 

 Правилно ли сме обявили срока на 

трайност/годност върху етикета ? 

 Коя дата трябва да посочим за начало 

на срока на трайност/годност - тази на 

производството или тази на пакетирането  

За поръчки: 02/987 47 43 или на имейл 
info@org-bg.net 

 Неправилното определяне определяне 

срока на трайност/ годност на храните 

в много случаи може да компрометира 

продукта и да нанесе непоправими 

загуби за всички по веригата – 

доставчик на суровини, производител, 

търговец/ дистрибутор, потребител.  

В изданието ще намерите отговор на : 

 Какъв е срокът на трайност/годност на 

нашия продукт ? 

 Срок на трайност или срок на годност 

трябва да определим ? 

 Правилно ли сме обявили срока на 

трайност/годност върху етикета ? 

 Коя дата трябва да посочим за начало 

на срока на трайност/годност - тази на 

производството или тази на пакетирането  

За поръчки: 02/987 47 43 или на имейл 
info@org-bg.net 

Неправилното определяне определяне 

срока на трайност/ годност на храните 

в много случаи може да компрометира 

продукта и да нанесе непоправими загуби 

за всички по веригата – доставчик на 

суровини, производител, търговец/ 

дистрибутор, потребител.  

В изданието ще намерите отговор на : 

 Какъв е срокът на трайност/годност на 

нашия продукт ? 

 Срок на трайност или срок на годност 

трябва да определим ? 

 Правилно ли сме обявили срока на 

трайност/годност върху етикета ? 

 Коя дата трябва да посочим за начало на 

срока на трайност/годност - тази на 

производството или тази на пакетирането  

За поръчки: 02/987 47 43 или на имейл 
info@org-bg.net 

 

mailto:info@org-bg.net
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ЕК заплаши със съд България заради квотите за 

български продукти във веригите 

  Европейската комисия заплаши със съд 

България в случай, че не бъде премахнато 

задължителното предлагане на местни 

продукти в магазините ни.  

 
Ако въпросът с квотите не бъде решен, ЕК 

ще се обърне по казуса към съда на ЕС. 

Стъпката е реакция след като през май ЕК 

изпрати предупредително писмо до 

правителството, с което му разясни, че 

въпросното изискване, което държавата 

гласува в закона за извънредното положение 

е в противоречие с правото на свободно 

движение на стоки в ЕС. Тогава бе дадена 

отсрочка от един месец Министерството на 

земеделието и храните да коригира 

въпросния текст. Министър Десислава Танева 

и ръководеното от нея ведомство обаче не 

предприеха никакви действия по 

предписанието на комисията и сега България 

е изправена пред заплахата да бъде съдена 

за нарушаване на една от 4-те основни 

свободи на единния пазар. 

„Българското законодателство задължава 

търговците на дребно да излагат по виден 

начин и да осигуряват специални места за 

продажба на местните хранителни продукти 

като мляко, риба, прясно месо и яйца, мед, 

плодове и зеленчуци, както и да закупуват 

90% от млякото и млечните продукти от 

местните производители. Тези задължения 

ограничават свободното движение на стоки, 

ограничават свободното движение на стоки, 

залегнало в член 34 от Договора за 

функционирането на ЕС“, посочва ЕК. 

Основният мотив на комисията е, че това 

задължение създава по-благоприятни и 

конкурентни условия за местните 

хранителни продукти, което води до 

дискриминация на сходните вносни 

изделия. Освен това постановлението на 

земеделското министерство ограничавало 

свободата на търговците да избират своя 

асортимент, да определят подредбата на 

своите магазини и да адаптират веригата си 

на доставки. 

„Поради извънредните обстоятелства 

около коронавируса и отслабването на 

икономиките в ЕС е абсолютно необходимо 

да се запазят свободното движение на стоки 

и свободата на установяване“, категорична е 

ЕК. 

Припомняме, че с приемането на Закона 

за извънредното положение през април, 

управляващите видяха шанс да засегнат 

превърнатата отдавна в „гореща“ тема за 

квотите за български продукти във веригите 

и така се появи постановление за 

„осигуряване на основни групи храни, 

произведени на територията на Република 

България в търговските обекти, 

представляващи вериги от магазини“. То бе 

прието във връзка със Закона за 

извънредното положение. Постановлението, 

изготвено от Министерство на земеделието 

и храните, въведе изисквания към 

търговските веригите у нас за продажбата на 

основни хранителни продукти  

Източник: www.progressive.bg  

Новини за сектора 

http://www.progressive.bg/
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Консумацията на ябълки бележи спад от 8%, всеки 

е изял по 14,7 кг плод 

  

Новини за сектора 

Производството на ябълки в ЕС ще 

достигне 11,5 млн. тона през маркетинговата 

година 2020/21 г, което е под средното ниво 

за последните 5 години, се отчита в доклад 

на ЕК за селскостопанските пазари. Очаква се 

производство в Полша да се възстанови от 

ниските резултати през последните години, 

като основните причини за това са 

увеличението на площите до около 10 хил ха, 

докато във Франция, Италия и Германия 

разчистват количествата плодове от 

предишната кампания. Пазарът на ябълки 

изглежда добре балансиран, сочат още 

анализите. 

Потреблението на пресни ябълки в ЕС през 

тази маркетингова година се очаква да 

спадне до 14,7 кг на глава от населението. 

Това е с 8% под нивото от 2019/20 г, когато 

potre 

потреблението достигна рекордно високо 

ниво заради увеличението на домашната 

консумация на ябълки. 

Износът на пресни ябълки се очаква да се 

увеличи с 8% в сравнение с предишния 

сезон, когато износът рязко спадна в 

резултат и на високите вътрешни цени и 

ограниченията на експортния пазар. 

Въпреки това обаче експортът бележи спад 

около 10% на годишна база. 

Данните на ЕК сочат, че около 30% от 

реколтата през тази година – или около 3,4 

млн. тона ябълки ще бъдат използвани за 

преработка. При стабилни нива от запаси се 

прогнозира износът да намалее с около 7%, 

докато вносът на ябълки в ЕС остане на 

същите нива. 

Източник: www.agrozona.bg 

http://www.agrozona.bg/
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Въпросник за доставчици относно нелоялни 

търговски практики (НТП) във веригата за доставки 

на селскостопански продукти и храни. 

 

  

Европейската комисия ще провежда 

ежегодно проучване, за да оцени 

ефективността на мерките, които се 

предприемат от държавите-членки в 

контекста на Директива (ЕС) 2019/633 на 

Европейския парламент и на Съвета относно 

нелоялните търговски практики (НТП) в 

отношенията между предприятията във 

веригата за доставки на селскостопански 

продукти и храни, която беше приета на 

17.04.2019 г.  

Началото на проучването се поставя с 

изходен въпросник, който има за цел да 

установи какво е състоянието във веригата 

за доставки преди да бъдат приложени тези 

национални мерки. Настоящото проучване 

от Съвместния изследователски център и 

Генерална дирекция „Земеделие и развитие 

на селските райони“ на Европейската 

комисия се провежда във всички държави-

членки и е насочено към доставчици, 

обхванати от директивата, на различните 

етапи на веригата за доставки на 

селскостопански продукти и храни.  

След приключване на изследването,  

резултатите в анонимен вид ще бъдат 

публикувани на адрес: 

https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup

https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup

/FOODCHAIN_UTP/index.htm. 

Правоприлагащият орган съгласно 

Директива (ЕС) 2019/633, който ще следи за 

прилагане разпоредбите на директивата в 

България, е Комисията за защита на 

конкуренцията.  

 
Въпросникът ще бъде отворен за 

попълване до 31 януари 2021 г. Връзка към 

въпросника: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UTPs_B

aseline_Survey 

Източник: Infosheet 440/02.11.2020 

Новини за сектора 
 

Новини за сектора Новини за сектора Новини за сектора 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633&from=PT
https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP/index.htm
https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP/index.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UTPs_Baseline_Survey
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UTPs_Baseline_Survey
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В Беларус създадоха месен сладолед 

 

В Нидерландия разработиха специален сорт лалета 

– подарък за България 

Иновационният месен сладолед се явява 

балансиран продукт благодарение на 

наличието в състава му на висококачествена 

месна суровина и други пълноценни 

съставки. Голямо преимущество на 

разработения месен сладолед се явява 

отсъствието в състава му на захар”, разказва 

пред Sputnik.by научният сътрудник в отдела 

за технология на месните продукти Ирина 

Калтович. 

Създателите на необичайния сладолед се 

надяват, че той ще се хареса на децата и на 

младежите, които, хапвайки „десерта”, ще 

могат да попълнят потребностите на 

организма си от незаменими съставки, които 

се съдържат в месото. 

Главният специалист на лабораторията по 

 
 Главният специалист на лабораторията 

по оборудване и технологии на млечното и 

консервно производство Григорий Пинчук 

предупреждава, че трябва да бъдете готови, 

за да възприемете новия иновационен 

продукт. 

 

Източник: www.agrozona.bg  

Любопитно 

Честит празник! 

 
Специален сорт лалета „Сердика” е 

разработен в Нидерландия по повод 110 

годишнината на дипломатическите 

отношения между двете страни. Баграта на 

лалетата от този сорт е бяла, зелена и 

червена по подобие на националния ни 

трикольор, а лалетата са във формата на 

роза. През тази седмица подарък с 500 

луковици от сорта „Сердика” получи от 

луковици от сорта „Сердика” получи от 

посланика на Кралство Нидерландия у нас 

Беа тен Тъшер община Ямбол, информират 

от общинската администрация. 

Този сорт е бил специално селектиран в 

Нидерландия по идея на посолството у нас 

като подарък за България по повод на 110-

годишнината на дипломатическите 

отношения между двете страни. 

Нидерландската фирма, селектирала 

„Сердика“, е създавала сортове по поръчка 

за редица световно известни личности, като 

краля на Нидерландия, музиканта Андре 

Рийо, сорт „Фредерик Шопен“ и много 

други. 

Източник: www.agrozona.bg  

http://www.agrozona.bg/
http://www.agrozona.bg/

