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СППЗ не подкрепя предложението на МЗХГ да се 

прехвърлят средствата от мярка 4.2.   

Управляващият орган на Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

(ПРСР 2014-2020 г. ) предлага на Комитета за 

наблюдение от ПРСР да разгледа и одобри 

чрез писмена неприсъствена процедура 

прехвърляне на средства между мерките и 

подмерките от ПРСР 2014-2020 г. с цел 

осигуряване на ресурс за договаряне на 

заявления по вече стартирали приеми и 

процедури, от мерки, в които са налични 

неизразходвани или остатъчни средства към 

момента.  

Според анализ относно финансовото 

изпълнение на ПРСР 2014-2020 г. Подмярка 

4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти” към 01.11.2020 г. 

целият разполагаем индикативен бюджет на 

подмярката е  

подмярката е ангажиран в приеми, като към 

датата в резултат на анекси/анулиране е 

наличен остатък за прехвърляне към други 

мерки/подмерки в размер на 11,5 млн. Евро 

публични средства.  

   

Позиция на Съюз на преработвателите на 

плодове и зеленчуци в България 

Уважаема г-жо Василева, 

Уважаеми членове на Комитета по 

наблюдение на Програмата за развитие на 

селските райони (2014-2020),  

Във връзка с предложението Ви по т. 1 от 

дневния ред за прехвърляне на 

неизразходени средства и излишъци по 

различни мерки на ПРСР 2014-2020, бихме 

искали да изразим нашето принципно 

несъгласие и по-конкретно прехвърлянето 

на неусвоените средства от Подмярка 

4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. 

 Видно от Вашето предложение 

към 01.11.2020 г. целият разполагаем 

индикативен бюджет на подмярката е 

ангажиран в приемите от 2015 и от 

2018 години, като към тази дата е 

наличен остатък в размер на 11.5 млн. 

евро публични средства. Към момента 

се разглеждат проекти от прием 2015т. 

с до 42т., а от прием 2018г. - с до 70 т.  

 

Новини от СППЗ 

https://aqcert.org/iso-22000-2018/?utm_source=sppz&utm_medium=december&utm_campaign=christmas_adv_iso22000
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Новини от СППЗ 

искали да изразим нашето принципно 

несъгласие и по-конкретно прехвърлянето на 

неусвоените средства от Подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. 

Видно от Вашето предложение към 

01.11.2020 г. целият разполагаем 

индикативен бюджет на подмярката е 

ангажиран в приемите от 2015 и от 2018 

години, като към тази дата е наличен остатък 

в размер на 11.5 млн. евро публични 

средства. Към момента се разглеждат 

проекти от прием 2015т. с до 42т., а от прием 

2018г. - с до 70 т.  

Видно от изминалите приеми нуждата от 

финансово подпомагане по Подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ е изключително 

високо и предприятията от хранително-

преработвателния сектор разчитат на това 

подпомагане.  

Нашият апел към вас е наличният остатък в 

размер на 11.5 млн. евро публични средства 

и бъдещият финансов ресурс, който ще се 

освободи от неодобрени проектни 

предложения и неизпълнени/редуцирани 

договорени средства да бъде използван по 

сегашното му предназначение и средствата 

да се разходват за финансиране на проектни 

предложения под 70 точки от приема по 

подмярката през 2018 г. 

За съжаление реалните точки на много от 

кандидатствалите предприятия от 

хранително-вкусовата индустрия по двата 

приема са под 55т. от първия прием и под 

75т. от втория прием, определени като 

лимитна граница с оглед на първоначалния 

бюджет при  направен предварителен 

ранкинг на проектите.  

Практиката в този програмен период 

показва, че  предприятията от ХВП  получават 

по-ниски точки и често не могат да влязат 

в разглеждане, като част от проектите 

се финансират, а това е възможно 

по-ниски точки и често не могат да влязат в 

разглеждане, като част от проектите се 

финансират, а това е възможно единствено 

при наддоговаряне по мярка 4.2. 

Уважаема г-жо Василева, 

Уважаеми колеги, 

Имайки предвид, че това е единствената 

мярка, по която предприятията от ХВП могат 

да бъдат подпомогнати за модернизация, 

изразяваме нашата принципна позиция и 

несъгласие за прехвърлянето на остатъчните 

средства от мярка 4.2. 

В контекста на задълбочаващите се 

негативни икономически последици от 

пандемията, при които компаниите от ХВП 

продължават за изпитват сериозни 

затруднения (вкл. търпят съществен спад в 

приходите от свитите обороти в страната и 

нереализиран износ), вместо да бъдат 

лишавани от възможност за подкрепа, 

бихме желали с останалите средства от 

подмярката да се договорят още проекти, 

защото в крайна сметка реалните проекти на 

предприятията ни в сектора са между 65 и 

69т. от прием 2018г. и с между 40 и 45 т. от 

прием 2015г.С прехвърлянето на средствата 

към други мерки по ПРСР, обричате част от 

проектите по 4.2, които вече са изпълнени и 

очакват наддоговорирането, да не се 

финансират никога и съответните 

предприятия да се изправят пред сериозни 

финасови затруднения! 

Позицията подкрепиха и: 

 Асоциация на месопреработвателите 

в България 

 Съюз на производителите на масла и 

маслопродукти 

27.11.2020 г.  
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От фермата до трапезата и как да изготвим 
корпоративна стратегия 2030 
 

  

Новини от СППЗ 

Институт за агростратегии и иновации - EIT 

Food Hub България, в партньорство със Съюз 

на преработвателите на плодове и зеленчуци 

/СППЗ/ и Университет по хранителни 

технологии-Пловдив, организираха втори 

интерактивен уъркшоп на тема „От фермата 

до трапезата и как да направим 

корпоративна стратегия 2030“.  

 
Второто издание на интерактивния 

уъркшоп се проведе на 2 декември 2020 г. 

/сряда/ от 12:30 часа в платформата ZOOM. 

Онлайн събитието беше насочено към всички 

заинтересовани страни в сферата на 

хранително-вкусовата промишленост и се 

осъществи с подкрепата на Европейския 

институт за иновации и технологии в храните 

/EIT Food/. 

 
Стратегията на ЕС „От фермата до 

трапезата“ /F2F/ бе интересно поднесена 

от г-жа Светлана Боянова, председател на 

Институт за агростратегии и иновации – EIT 

Food Hub България. Тя представи Глобалния 

статут за устойчивост и факта, че до 2030 г. 

Институт за агростратегии и иновации – EIT 

Food Hub България. Тя акцентира върху  

Глобалния статут за устойчивост и че трябва 

да постигнем намаление с до 30% до 2030 г. 

на употребата на химически пестициди. 

 
Вторият лектор на събитието бе г-жа 

Жанет Тодорова, която  работи с Founder 

Institute, и е старт-ъп акселeратор за 

технологични бизнеси в ранен стадий, и като 

такава сподели своя опит по темата. 

Г-жа Катрин Цанев от фирма „Венец.Т" 

ООД направи кратък разрез на реалния 

бизнес и някои от проблемите му. "Ние 

производителите и преработвателите трябва 

да инвестираме в националното 

производство. Не е приемливо да внасяме 

суровини от чужбина все още. Нека се 

поучим например от производителите на 

кафе по света, които са чудесен пример за 

устойчивост и за мисъл, насочена в 

бъдещето. Както и да имаме предвид 

намаляването на отпадъците и опаковките. 

Много модерни вече в западно-

европейските страни отново са насипните 

продукти, а не малките опаковки. Нека да 

използваме всички възможни модерни 

маркетингови стратегии" - апелира Катрин 

Цанев. 
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211 заявления са подадени по подмярка COVID 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗХГ представи първите проекти на мерки за 

новата ОСП  
 

 

 

 

 

 

 

 

Общо 211 заявления за подпомагане са 

подадени по извънредната 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. 117 заявления 

са подадени в направлението за 

подпомагане за еднократно платима сума на 

база средносписъчен брой на персонала за 

периода март - юни 2020 г., а 94 са 

заявленията за подпомагане за еднократно 

платима сума на база 5% от стойността на 

декларираните нетни приходи от реализация 

на преработени селскостопански продукти за 

2019 година. Най-много заявления по 

COVIDса подадени в област София град - 32, 

следвани от област Пловдив – 30, Варна и 

Велико Търново - 12, Стара Загора - 11, 

Търговище и Благоевград - 10. 

Периодът, в който кандидатите можеха 

да подадат заявление по подмярката бе 

от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. 

Припомняме, че подмярка COVID 3 е 

обявена с бюджет от над 7 млн. лева (7 

321 096 лв.). 

Подпомагането е предназначено за 

малките и средни предприятия, 

преработващи първична земеделска 

продукция: 

  - мляко и млечни продукти, 

включително яйца от птици, с 

изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на продукти, 

наподобяващи/заместващи мляко и 

млечни продукти; 

  - месо и месни продукти; 

  - плодове и зеленчуци, включително 

гъби; 

  - пчелен мед и пчелни продукти с 

COVID 3 са подадени в област София град - 

32, следвани от област Пловдив – 30, Варна 

и Велико Търново - 12, Стара Загора - 11, 

Търговище и Благоевград - 10. 

Периодът, в който кандидатите можеха 

да подадат заявление по подмярката бе от 

26 октомври до 13 ноември 2020 г. 

Припомняме, че подмярка COVID 3 е 

обявена с бюджет от над 7 млн. лева (7 321 

096 лв.). 

Подпомагането е предназначено за 

малките и средни предприятия, 

преработващи първична земеделска 

продукция: 

Източник: www.mzh.government.bg 

  

 производство, преработка и/или 

маркетинг на продукти, 

наподобяващи/заместващи мляко и 

млечни продукти; 

  - месо и месни продукти; 

  - плодове и зеленчуци, включително 

гъби; 

  - пчелен мед и пчелни продукти с 

изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на 

продукти, наподобяващи/заместващи 

пчелен мед и пчелни продукти; 

  - зърнени, мелничарски и нишестени 

продукти с изключение на 

производство, преработка и/или 

маркетинг на хляб и тестени изделия; 

 - растителни и животински масла и 

мазнини с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на 

маслиново масло; 

  - технически и медицински култури, 

включително маслодайна роза, билки и 

памук, с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на тютюн и 

тютюневи изделия, захар и сладкарски 

изделия; 

  - готови храни за селскостопански 

Новини от СППЗ 

Министерство на земеделието, храните и 

горите представи първите проекти на мерки 

за новата Обща селскостопанска политика 

пред над 100 представители на бранша и 

широката общественост. Това стана по време 

на видеоконферентно заседание на 

Тематичната работна група (ТРГ) за 

разработване на Стратегически план за 

развитие на земеделието и селските райони 

за периода 2021 - 2027 г. Проектите на мерки 

са насочени към биологичното производство, 

необлаготелстваните райони, стартовата 

помощ за млади земеделски стопани, 

подпомагането на малки стопанства, както и 

инвестиции в стопанствата, преработката на 

селскостопански продукти и неземеделските 

дейности. 

„Управляващият орган на Програмата за 

развитие на селските райони представя 

визията си за широка дискусия, която в по-

напреднал етап ще актуализираме и 

развитие на селските райони представя 

визията си за широка дискусия, която в по-

напреднал етап ще актуализираме и 

прецизираме в детайл. Идеалният случай за 

работа е да разполагаме с финални бюджет, 

законодателство  и регламент за 

Стратегическия план, но преговорите на 

ниво ЕС вървят бавно и всяка държава-

членка програмира в такава ситуация“, каза 

заместник-министърът на земеделието, 

храните и горите д-р Лозана Василева по 

време на ТРГ. Тя изтъкна необходимостта от 

участието на браншовите организации при 

разработването на мерките в новия 

програмен период, които да отразяват 

спецификите и нуждите от подпомагане на 

българското земеделие.  

Източник: www.mzh.government.bg  

 

Д-р Василева представи разработените 

проекти на интервенции, както и разяснение 

http://www.mzh.government.bg/
https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/mzhg-predstavi-prvite-proekti-na-merki-za-novata-o/
https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/mzhg-predstavi-prvite-proekti-na-merki-za-novata-o/
http://www.mzh.government.bg/
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За първи път ще се даряват хрaни с изтекъл срок 

„най-добър до”, но след тест   

  

Новини за сектора 

За първи път в България ще може да се 

даряват храни с изтекъл срок „най-добър до”, 

но след проведен лабораторен тест, 

доказващ че са безопасни. Това става ясно от 

проект на наредба за т.нар. „хранително 

банкиране”. Бизнесът обаче още отсега 

настоява тестовете да са за сметка на 

държавата, защото в противен случай в 

условията на криза не може да поеме и този 

разход и ще насочи храните за унищоване. 

 
За пръв път конфискувани от БАБХ 

продукти ще могат законово да се даряват на 

бедните. Досеа това се случваше рядко и 

само при съгласие от собственика на храните, 

защото нямаше законова норма.  

Проекто наредбата казва, че хранителната 

банка ще може да дарява храни с изтекъл 

срок „най-добър до”, ако е установено с 

протокол от лабораторно изпитване, 

извършено в официална лаборатория, че 

храните са безопасни. А също така и при 

спазени инструкции за правилно съхранение 

на храните и когато опаковката им не е 

повредена, казва проектът. Друго изискване 

е храните да са доставени до 5 дни след 

изтичане на срока „най добър до”.  

Относно горещия въпрос кой ще плаща 

разхода за лабораторните изследвания 

Цанка Миланова, председател на Българска 

хранителна банка, смята че това изискване е 

вид 

 

хранителна банка, смята че това изискване е 

вид застраховане от БАБХ, за да има 

допълнителна гаранция, че до бедните ще 

стига безопасна храна. Тя счита, че това е и 

вид застраховка за самата даряваща 

организация, но признава, че в условията на 

криза новият разход ще се приеме с резерви 

от бизнеса.  

"От гледна точка на ситуацията, в която се 

намира бизнесът, свързана с търсене на 

възможност за ограничаване на всички 

разходи, един подобен разход, не е най-

желаното, но в социален и икономически 

смисъл, винаги има повече разум една 

фирма да превърне такава храна в ресурс на 

своя социална програма и да подкрепи хора 

в нужда, вместо да я изхвърли на боклука", 

каза още Миланова. 

Другата важна новост, която 

регламентира проектонаредбата, е че 

конфискуваните от БАБХ храни, за които се 

докаже, че са безопасни, ще могат да се 

препращат към хранителната банка и чрез 

нея да се даряват. 

"Това е важно решение, защото досега 

имаше спор чия собственост са 

конфискуваните храни, нямаше правна 

яснота, и те в повечето случаи, макар и 

безопасни, се насочваха за унищожаване", 

каза още Цанка Миланова. Тя дори смята, че 

поне в началото чрез тази възможност в 

хранителната банка ще постъпват повече 

храни, отколкото от бизнеса. 

Като цяло през 2019 година в Българската 

хранителна банка са пристигнали едва 156 

тона храни, които бизнесът дарява.  

Източник: www.mediapool.bg  

 

 

http://www.mediapool.bg/
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НАП ще признава разходите на фирмите, свързани 

с тестване на служители за наличие на 

коронавирус,  като разходи за данъчни цели 

 

    

   

  

От Националната агенция за приходите 

информират, че извършените от 

работодателите разходи за PCR или други 

тестове (например антиген тестове), чрез 

които се постигат целите на КТ, ЗЗБУТ и ЗЗ, се 

признават за данъчни цели на основание чл. 

11 от ЗКПО, при условие, че са спазени 

изискванията за документална обоснованост, 

предвидени в чл. 10 от същия закон – 

документирани са с първичен счетоводен 

документ по смисъла на Закона за 

счетоводството, отразяващ вярно стопанската 

операция. 

Кодексът на труда вменява на 

работодателя задължение да осигури 

здравословни и безопасни условия на труд, 

така че опасността за здравето и живота на 

работника или служителя да бъдат 

отстранени, ограничени или намалени.  От 

своя страна, Законът за здравето 

регламентира, че при опасност от или при 

епидемично разпространение на 

заразни болести държавните и 

общински органи, физическите и 

юридическите лица оказват пълно 

съдействие на органите на 

държавния здравен контрол. 

Съгласно чл. 11 от ЗКПО разходите, 

определени като задължителни с 

нормативен акт, се признават за 

данъчни цели и не се облагат с данък 

върху разходите, освен когато в този 

закон е предвидено друго. 

От цитираните разпоредби става 

ясно, че работодателите са  

регламентира, че при опасност от или при 

епидемично разпространение на заразни 

болести държавните и общински органи, 

физическите и юридическите лица оказват 

пълно съдействие на органите на държавния 

здравен контрол. Съгласно чл. 11 от ЗКПО 

разходите, определени като задължителни с 

нормативен акт, се признават за данъчни 

цели и не се облагат с данък върху 

разходите, освен когато в този закон е 

предвидено друго. 

От цитираните разпоредби става ясно, че 

работодателите са  задължени да извършват 

разходи, чрез които да се осигури надеждна 

диагностика на персонала, така че да се 

предотврати разпространяване на заразата. 

В този смисъл извършените от 

работодателите разходи за PCR или други 

тестове се признават за данъчни цели. 

Източник: www.coronavirus.bg  

 

Новини за сектора 

http://www.coronavirus.bg/
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"Въздействие на COVID-19 върху агро-хранителния 

сектор в Централна и Източна Европа“ – съвместен 

анализ на EIT Food Hub България и Deloitte 

  Институт за агростратегии и иновации, 

който тази година има ролята на EIT Food Hub 

за България (Европейски институт за 

иновации и технологии в храните) има 

удоволствието да Ви информира, че EIT Food 

изготви, в сътрудничество с консултантска 

компания Deloitte прогнозен анализ 

"Въздействие на COVID-19 върху агро-

хранителния сектор в Централна и Източна 

Европа - Прогнозен анализ“. Към анализа 

бяха изготвени и отделени доклади за всяка 

една страна, включена в изследването. 

Докладът за България на български език е 

достъпен  тук: 

https://www.eitfood.eu/media/download/foodf

oresight/EIT-Food-Bulgaria.pdf   

Докладите за другите държави са достъпни 

за изтегляне от: https://www.eitfood.eu/food-

foresight/download/7977  

Някои от основните акценти, които могат 

да се изведат от анализа са:  

Пандемията от COVID-19 е засегнала 

всички сектори на икономиката и 

причинената от нея криза се е превърнала в 

глобален тест за имунитет, включително за 

страните от Централна и Източна Европа. 

Въпреки стабилния растеж и стабилната 

среда, агро-хранителната промишленост 

също пострада, макар и не толкова, колкото 

другите сектори. В нашия регион 

производството на храни е спаднало само с 

13% през април, на годишна база. 

Земеделието и хранително-вкусовата 

промишленост (включително търговията с 

храни и гастрономията) в Централна и 

Източна Европа регистрира номинално 

увеличение на добавената стойност от 2005 г. 

насам, като земеделието нараства с 3% 

годишно, а производството на храни и 

увеличение на добавената стойност от 2005 

г. насам, като земеделието нараства с 3% 

годишно, а производството на храни и 

напитки с над 4% годишно. Производството 

на храни и напитки в региона е най-

стабилният сегмент в производствения 

сектор от началото на пандемията. 

Среднопретегленото производство на БВП 

през юли съответства на 101% от 

производството през същия месец на 

предходната година. 

Последиците от пандемията са уникални 

и не могат да бъдат сравнявани с тези от 

други кризи през последните години, като 

например неотдавнашната финансова криза 

от 2009 г. Не е сигурно колко дълго ще 

продължи настоящата ситуация или колко 

дълбоко всъщност тя отива. Според 

експертите на Deloitte, в зависимост от 

икономическата и политическата ситуация, 

свързана с международната търговия и 

ограничения, има 4 възможни сценария: 

1. Пълно възстановяване 

2. Нов потребител 

3. Нови правила 

4. Изкривявания и смущения 

Пандемията все още представлява 

сериозна заплаха за цялата световна 

икономика и оказва влияние върху 

процесите, протичащи във всички сегменти 

на хранително-вкусовата промишленост. 

Динамичността на тези промени обаче е 

възможност за растежа на тази индустрия, 

както и за въвеждането на нови, иновативни 

решения, някои от които се появиха в 

различна степен още преди. 

 

 

Новини за сектора 

https://www.eitfood.eu/media/download/foodforesight/EIT-Food-Bulgaria.pdf
https://www.eitfood.eu/media/download/foodforesight/EIT-Food-Bulgaria.pdf
https://www.eitfood.eu/food-foresight/download/7977
https://www.eitfood.eu/food-foresight/download/7977
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Френски вериги поискаха да продават местни 

храни с предимство 

  

Новини за сектора 

Произведените зеленчуци, плодове, меса 

и млечни продукти във Франция ще бъдат 

излагани на специални щандове в големите 

търговски вериги в Страната на Петела. 

Местните продукти с предимство ще бъдат 

популяризирани от търговците по всички 

възможни начини, включително и по 

интернет. Ще има общ за всички марки банер 

и ще бъдат организирани промоции и акции 

за пресни и местни продукти. 

 
Това става ясно от харта, която са 

подписали в началото на ноември 10 големи 

търговски вериги под патронажа на 

министъра на земеделието във Франция 

Жулиен Денорманди. Любопитното е, че 

инициативата е на самите търговци. А 

слоганът на хартата е „По-близо до вас и 

вашите вкусове”. 

Като основна причина за подписване на 

този документ веригите сочат здравната 

криза и че целта им е да улеснят потока от 

местни продукти чрез създаването на 

„платформа за доставчици" като се използва 
самите връзка с междупрофесионални, 

браншови организации. 

Аргументът на търговците е, че понеже 

70% от френските покупки на храни се 

правят в големите вериги, затова 

документът цели да насърчи 

че понеже 70% от френските покупки на 

храни се правят в големите вериги, затова 

документът цели да насърчи достъпа на 

възможно най-много хора до здравословна, 

безопасна, устойчива и местна храна. 

Хартата ще действа една година, но влиза в 

сила от началото на февруари догодина. 

Междувременно у нас Сдружението за 

модерна търговия се срещна с министъра на 

земеделието Десислава Танева и се запозна 

с инициативата на френските си колеги. 

Засега всеки търговец обмисля тази идея, но 

нямаме общо становище. Това коментира 

пред „Телеграф“ гласът на сдружението на 

големите хипермаркети Мира Иванова. Тя 

допълни, че те също са имали идея 

доброволно да си сътрудничат по 

отношение на българските храни. 

Веригите във Франция са разписали 

правила, които трябва да спазват. На първо 

място те се ангажират да правят видими и 

достъпни указанията за произход на 

продуктите, по- специално тези, които 

гарантират проследяемост на етапите на 

производство на френските храни, които са 

разработени от междубраншовите 

организации там. 

 
 

Източник: www.monitor.bg  

 

Друг ангажимент е да популяризират 

пресни продукти на рафтове, каталози и на 

http://www.monitor.bg/
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Brexit и COVID-19 повишават риска от хранителни 

измами  

 

  

Хранителната индустрия е изправена 

пред безпрецедентни предизвикателства и 

несигурно бъдеще. Такова е мнението на 

пазарните аналитици във Великобритания. 

През лятото Интерпол и Европол 

координираха операция Opson IX, по време 

на която бяха иззети фалшиви храни и 

напитки за над 40 млн. долара, бяха разбити 

19 организирани престъпни групи и 

арестувани 407 лица. 

 
Сред иззетите артикули са сирене с 

положителен тест за бактерии E.coli, месо от 

незаконно заклани животни и 6 500 литра 

напитки с изтекъл срок на годност. 

Това показва, че заедно с COVID-19 се 

отварят нови възможности за измамниците 

– иззети са хранителни продукти с изтекъл 

срок на годност или храни, при които, датите 

за изтичане срока на годност са били 

променени на значително по-отдалечени. 

Пратка скъпи морски дарове също е била 

прекарана контрабандно през границата, но 

декларирана като лична предпазна 

екипировка.През последните месеци 

няколко организации предупредиха, че 

настоящата пандемия значително 

увеличава риска от измама с храни. 

Констатира се също така, че е налице 

интерес от страна на потребителите, 

тъй като купувачите, които имат 

финансови проблеми са „по-малко 

променени на значително по-отдалечени. 

Пратка скъпи морски дарове също е била 

прекарана контрабандно през границата, но 

декларирана като лична предпазна 

екипировка. През последните месеци 

няколко организации предупредиха, че 

настоящата пандемия значително увеличава 

риска от измама с храни. Констатира се също 

така, че е налице интерес от страна на 

потребителите, тъй като купувачите, които 

имат финансови проблеми са „по-малко 

взискателни“ от къде си набавят храна. За 

бизнеса във Великобритания тази заплаха 

може да се усложни от очакваното 

въздействие на Brexit. 

 

Източник: www.agrozona.bg    

Новини за сектора 
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Какво готвят на Коледа по света  

Коледа наближава и заедно с веселата 

суматоха около избирането на подаръци 

всички си мислим за топлите вечери, в които 

ще бъдем заедно с най-близките си хора. За 

много семейства приготвянето на трапезата 

за празничните дни е традиция, която се 

предава от поколение на поколение и 

задължително включва определени ястия – и 

това важи не само в България. Ето няколко 

интересни коледни кулинарни традиции, от 

които можете да „откраднете“ някоя идея, с 

която да разнообразите празничното си меню 

тази година! 

 
На традиционната Коледна вечеря в САЩ 

присъства печена пуйка или гъска със 

зеленчуци, както и шунка със сос от червени 

боровинки. Приготвя се и коледен пудинг с 

бренди или тиквен пай, задължително се 

сервират плодове и ядки. 

В Полша за Коледа приготвят оплатек 

(Oplatek) – тестено изделие, върху чиято 

повърхност е отпечатана религиозна картина. 

На трапезата на Бъдни вечер трябва да има 

поне 12 постни ястия, сред които гъбена супа, 

зеле, грах, пълнени кнедли. 

Във Франция традиционен коледен десерт 

е Bûche de Noël (Бъдник) – сладко руло във 

формата на пън, най-често приготвяно с 

шоколадова заливка, чиято повърхност се 

набраздява с вилица, за да прилича още 

повече на дървесина. 

повече на дървесина. 

 
Любим сладкиш за Коледа в Норвегия е 

sand kager – кекс, в който се слагат смлени 

бадеми. При сервиране се нарязва на тънки 

филийки. Традиционно ястие за празника са 

печените агнешки ребърца с гарнитура от 

зеленчуци. 

В Испания предпочитан десерт на Коледа 

е turrón – нуга, приготвена от мед, захар, 

белтък и сладки печени бадеми. На 

празничната трапеза най-често се вдига тост 

с испанското пенливо вино Cava. 

В Австрия за празниците приготвят от 

прословутия си щрудел – ароматен десерт с 

орехи и плодове. За десерт се поднася също 

традиционната торта сахер, различни 

шоколадови изделия, както и специални 

сладки във формата на полумесец. 

 
Коледното меню в Англия обикновено 

включва пълнена пуйка, гарнирана с 

печени картофи. Сервира се също 

коледен пудинг, фламбиран с бренди. 

Източник: www.pateshestvenik.com  

Любопитно 

http://www.pateshestvenik.com/
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Уважаеми колеги, партньори и приятели, 

Бихме искали да ви поздравим с 

настъпващите Коледни и Новогодишни 

празници! 

В очакване на Коледа, нека сърцата ни се 

изпълват с благодарност и уважение, 

защото Коледа е надежда и обещание за 

щастие и добри дела! 

В навечерието на Новата година, приемете 

нашите най-сърдечни пожелания за здраве и 

късмет, за благополучие и успехи! 

 

Весела Коледа и Благодатна Нова Година! 

 

Екипът на  

Съюз на преработвателите  

на плодове и зеленчуци 


