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СППЗ стартира изпълнението на проект „Дигитални 

трансформации в предприятията” 

 

 

 

 

  

Новини от СППЗ 

Тази година Българска стопанска камара в 

партньорство с Конфедерация на 

независимите синдикати в България  

стартира изпълнението на проект “Готови за 

дигитална трансформация чрез съвместни 

действия на социалните партньори за 

развитие на специфични дигитални умения 

на работната сила в предприятията”, който 

ще се изпълнява в рамките на 19 месеца. 

Щастливи сме, че ще имаме възможност 

да работим заедно в реализацията на 

проекта, а за неговото успешно реализиране 

ключова роля ще има участието на членовете 

на Съюза, като потвърждаваме, че 

ангажиментите в предстоящата проектни 

дейности носят само ползи за предприятията 

и не изискват финансови и административни 

разходи. 

Целите на проекта са да се подпомогне 

процеса на адаптиране на предприятията и 

работната сила към динамично променящата 

се пазарна среда в резултат на 

технологичното развитие и дигиталната 

трансформация на икономиката чрез 

съвместни действия на социалните 

партньори, както и да се ускори процеса на 

преодоляване на дисбалансите в областта на 

дигиталните знания и умения на работната 

сила чрез осигуряване на връзката между 

необходимите знания и умения и 

изискванията на бъдещия пазар на труда.  

Целевите групи включват работодатели и 

заети лица, вкл. самостоятелно заети.  

Основните дейности, заложени в проекта 

са комплекс от взаимообвързани действия, 

които включват:  

• разработване на профили за 

дигитални умения по ключови длъжности; 

• тестване на текущите 

дигитални умения на работната сила 

дигитални умения по ключови длъжности; 

• тестване на текущите дигитални 

умения на работната сила чрез разработени 

за целта инструменти за оценка на 

дигитални компетенции; 

• разработване и тестване (пилотно 

обучение) на програми и учебно 

съдържание за развитие на специфични 

дигитални умения по ключови длъжности и 

професии; 

• разработване на методически 

указания за поддържане и надграждане на 

дигиталните умения на работещите по 

сектори; 

• повишаване осведомеността на 

работодателите и служителите относно 

необходимостта от развиването на 

дигитални умения/компетентност; 

• разработване и приемане на 

секторни квалификационни рамки за 

развитие на дигитални умения на работната 

сила; 

• развитие на модели на социално 

партньорство и колективно договаряне в 

предприятията, адекватни на 

технологичните промени и дигитализацията 

на работните процеси за активно 

управление на промените и осигуряване на 

успешна адаптация на предприятията и 

работниците и служителите към промените. 

В момента по проекта се изпълнява 

Дейност 1, чиято цел е да се осигурят 

изходни данни и информация, както и да се 

извърши анализ на потребностите от 

дигитални умения на работната сила за 

сектор “Преработка на плодове и 

зеленчуци”.  

 

Обхватът на изследването и анализа е 

върху цялостния процес по отношение на 

Новини от СППЗ 
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В дължимите през февруари 2022 г. плащания за 

ток и газ ще бъдат отразени компенсациите за 

бизнеса заради скъпата борсова електроенергия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дължимите през февруари плащания за 

ток и газ ще бъдат отразени компенсациите 

за бизнеса заради скъпата борсова 

електроенергия. Правителството е одобрило 

механизмите за изплащане на тези помощи. 

 
Сметките за ток на бизнес поребителите 

през декември ще бъдат компенсирани със 

128.98лв./МВтч на база количестватаактивна 

електрическа енергия, върху която се 

начислява цена „задължение към 

обществото” и в сумата не е включен ДДС. 

Този размер на компенсацията е изчислен 

като 75% от разликата между реалната 

средномесечна борсова цена на сегмента 

„ден напред” на Българска независима 

енергийна борсаза декември (429.92 

лв./МВтч.) и базовата цена 185.59 лв./МВтч. 

(средна цена базов товар, пазар ден напред, 

БНЕБ за юли 2021 г.). Компенсация за 

клиенти с цени под базовата цена не се 

предвижда.  

Фирмените сметки за януари ще бъдат 

намалени с до 250лв./МВтч. Размерът на 

предвидената подкрепа ще се изчислява като 

75% от разликата за съответния месец между 

реалната средномесечна борсова цена на 

сегмента „ден напред” на БНЕБ и отново 

базовата цена от 185.59лв./МВтч. Според 

изчисле 

базовата цена от 185.59лв./МВтч. Според 

зчисленията на правителството само за 

компенсацията за януарското потребление 

на ток от бизнеса ще отидат 235 млн. лв. 

Направени са стъпки за нотификацията на 

помощта пред ЕС. „Целта е максимално 

бързо ресурсът  да се върне в обществото и 

бизнеса и натискът да бъде намален в най-

интензивния от енергийна гледн точка 

сезон. Идеята е максималният размер от 

тежестта на сметките да се поеме веднага” 

обясни министър Николов изразходването 

сега на по-голямата част от предвидените 

помощи от 860 млн. лв. за бизнеса. 

Средствата са от реализираните високи 

печалби от държавните енергийни 

дружества в резултата на високите борсови 

цени на тока и газа.  

„Причината да не коментираме помощите 

за февруари и март (когато изтича 

мораториумът върху цените на тока и 

парното) е защото не са ясни променливите 

в цените, а и да останем максимално 

гъвкави за механизма им. Веднага щом 

имаме яснота, ще планираме следващите 

стъпки. Целта е да сме максимално в помощ 

на бизнеса и общството”, заяви Николов.  

Преди тези изявления – в началото на 

правителственото заседания, премиерът 

Кирил Петков коментира, че правителството 

работи за това да няма остър скок в цените 

на тока и парното след падането на 

мораториума върху повишаването им до 

април.  

Повече по темата може да прочетете тук.  

Източник: www.mediapool.bg   

 

Новини за сектора 

https://www.mediapool.bg/pomoshtite-za-skapite-tok-i-gaz-vlizat-v-yanuarskite-smetki-news331321.html
http://www.mediapool.bg/
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В сила е новото законодателство за 

биопроизводство на ниво ЕС    

 

 

 

  

Уведомлението се отнася за плодове, 

които сОт 1 януари 2022 г. влезе в сила 

новото законодателство в областта на 

биологичното производство, след като 

прилагането му бе отложено с една година.  

 
С Регламент (ЕС) 2020/1693 на 

Европейския парламен и на Съвета от 11 

ноември 2020 г. се въведоха изменения 

относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти, 

които ще се прилагат от настоящата година. 

Според Комисията правилата отразяват 

променящия се характер на този бързо 

нарастващ сектор. Целта на новия регламент 

е да се гарантира лоялна конкуренция между 

земеделските стопани, като същевременно 

се предотвратят измамите и се поддържа 

доверието на потребителите чрез следните 

мерки: 

 опростяване на правилата за 

производство чрез постепенно премахване 

на редица изключения и клаузи за неучастие; 

 укрепване на системата за контрол 

благодарение на по-строги предпазни мерки 

и стриктни проверки по цялата верига на 

доставка; 

 производителите от трети държави ще 

трябва да спазват същите правила като 

производителите в ЕС; 

  

 правилата за биологичното производство ще 

 правилата за биологичното 

производство ще обхванат по-широк кръг 

продукти (напр. сол, корк, пчелен восък, 

мате, лозови листа, сърцевини от палмово 

дърво), като ще има допълнителни правила 

за производството (напр. за елени, зайци и 

домашни птици); 

 улесняване на сертифицирането за 

дребните земеделски стопани благодарение 

на нова система за групово сертифициране; 

 по-единен подход към намаляване на 

риска от случайно замърсяване с пестициди; 

 изключенията за производството в 

повдигнати лехи в парници постепенно ще 

бъдат премахнати. 

През март 2021 г. Комисията стартира и 

план за действие в областта на биологичното 

производство за Европейския съюз. В плана 

се предвижда да се постигне целта на 

Европейския зелен пакт 25% от 

земеделската земя да се използва за 

биологично земеделие до 2030 г.  

 

Новини за сектора 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1693
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Производството на зеленчуци се срина до 4,1% от 

аграрната продукция през 2021 г. 

 

 

 

 

  

Делът на българското зеленчукопроизвод-

ство в растениевъдната продукция за 2021 г. 

слиза на едни от най-ниските си нива 

до 4,6%, докато през 2020 г. този дял е въз-

лизал на 7,1%, съобщи Центърът за 

икономически изследвания в селското 

стопанство — CAPA в ежемесечния си 

бюлетин. Делът на зеленчукопроизводството 

в брутната селскостопанска продукция 

заедно с картофите през 2021 г. достига 4,1%, 

като за сравнение между 2011–2015 година 

този процент е бил по-нисък. 

 
По предварителни данни на НСИ произ-

водството на домати дори може да спадне 

под 100 хил. т. за годината. САРА понижава 

прогнозата си за производството на пипер 

до 50 хил.т. Това равнище е подобно на 

реколтата от 2020 г., когато производството 

е 51 хил.т., едно от най-ниските нива за пос-

ледните 10 години. 

В последващите предвиждания за произ-

водството на краставици през 2021 г. 

анализаторите запазват очакванията си за 

обеми от 43 хил. т за оранжерийно производ-

ство и 9 хил. т за отглеждане на открито. 

Общото производство на краставици се 

изчислява да е на нива от 52 хил.т. 

Цените на едро през декември се покачват 

най-рязко при краставиците с около 39% на 

месечна база. Слабото предлагане е основ-

Цените на едро през декември се покачват 

най-рязко при краставиците с около 39% на 

месечна база. Слабото предлагане е основ-

ната причина за това, като най-високите 

цени на зеленчука обичайно са през януари 

и февруари. Цените на дребно остават в рам-

ките на средните за сезона. 

Все повече оранжерийни производители 

от Европа ограничават производството си, 

като особено това се вижда при доматите. 

Растящите разходи за отопление и конкурен-

тните цени от Турция и Мароко, особено 

след девалвацията на турската лира, заст-

рашават рентабилността на сектора. Друг 

проблем са доставките, като разходите за 

транспорт се увеличават поради свиване на 

превозните услуги. 

Едно година след излизането на Великоб-

ритания от ЕС предизвикателствата са свър-

зани с недостига на работна ръка по цялата 

хранителна верига, затруднения в достав-

ките заради високата зависимост от вноса на 

пресни плодове и зеленчуци от ЕС и нераз-

работени алтернативни канали за доставка, 

което най-силно се отразява на пот-

ребителите. 

 

Източник: www.zemia-news.bg  

 

 

Новини за сектора 

https://www.zemia-news.bg/index.php/zemedelie-3/95615-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-4-1-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2021-%D0%B3.html
https://www.zemia-news.bg/index.php/zemedelie-3/95615-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-4-1-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2021-%D0%B3.html
http://www.zemia-news.bg/
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Производството на домати е спаднало три пъти за 

три години 

 

 

  

  

Mинaлaтa гoдинa бe ĸpитичнo cлaбa зa 

бългapcĸитe пpoизвoдитeли нa дoмaти и 

пипep- и ĸaтo дoбиви, и ĸaтo нa peĸoлтиpaни 

плoщи. Bcичĸo тoвa ce дължи ocвeн нa cyxoтo 

лятo и тpaгичнoтo cъcтoяниe нa нaпoитeлнитe 

cиcтeми, тaĸa и нa нeaдeĸвaтнoтo 

пoдпoмaгaнe в ceĸтopa. 

Cпopeд aĸтyaлнaтa cтaтиcтиĸa нa 

миниcтepcтвoтo нa зeмeдeлиeтo, 

пyблиĸyвaнa пpeди двa дни, oт плoщитe нa 

oтĸpитo пpeз 2021 г. cтoпaнитe ca пpoизвeли 

eдвa 36 941 тoнa дoмaти, ĸoeтo e тpoйнo пo-

мaлĸo oт peĸoлтaтa, пoлyчeнa пpeз 2019 г. 

Πpeз 2019 г. ca нaбpaни близo 100 xиляди 

тoнa (95 722 т). Haмaлeниe имa и пpeз 2020 г., 

ĸoгaтo peĸoлтaтa e дocтигaлa 69 515 тoнa, 

coчи Aгpapният дoĸлaд зa минaлaтa гoдинa. 

Peĸoлтиpaнитe плoщи нa oтĸpитo пpeз 2021 г. 

ca ce cвили c цeли 24,7% cпpямo 2020 г., a 

cpивът в пpoизвoдcтвoтo в paмĸитe нa eднa 

гoдинa e бил 27,9%, coчaт дaннитe. Дoбивитe 

oт дeĸap пъĸ ca cпaднaли cpeднo c 4,2%. 

Oгpoмeн cпaд ce нaблюдaвa и в 

пpoизвoдcтвoтo нa пипep, ĸaтo пpeз минaлaтa 

гoдинa cтoпaнитe ca пpибpaли 26 690 тoнa, 

дoĸaтo тpи гoдини пo-paнo, пpeз 2019 г. 

ĸoличecтвaтa нa пaзapa ca нaдxвъpляли 57 

263 тoнa. Дopи 2020 г. e c пo-мaлъĸ cпaд - 

тoгaвa пpoизвoдcтвoтo oт пипep e билo в 

paзмep нa 47 319 тoнa. 

 

Cлaбa нaдeждa имa пpи opaнжepийнoтo 

пpoизвoдcтвo, ĸъдeтo пocлeднитe гoдини 

дoбивитe и пpи дoмaтитe, и пpи 

ĸpacтaвицитe бaвнo, нo нacтъпaтeлнo pacтaт. 

Πpeз 2021 г. ce oтчитa 2,8% pъcт в 

пpoизвoдcтвoтo нa opaнжepийни дoмaти 

cпpямo 2020 г., a пpи ĸpacтaвицитe - 10,3%. 

Kaтo пpeз 2019 г. ca пpибpaни 49 290 т, a 

пpeз 2020 г. 46 275 - мнoгo пoвeчe oт 

дoмaтитe, oтглeждaни нa oтĸpитo пpeз 

минaлaтa гoдинa, пoĸaзвa cpaвнeниeтo. 

 
Peзĸият cĸoĸ в цeнитe нa гaзa и гopивaтa 

oбaчe ce oтpaзиxa пaгyбнo нa 

opaнжepийнитe пpoизвoдитeли, зa ĸoитo 

липcвaшe извънpeднa пoдĸpeпa, нa ĸoятo тe 

ce нaдявaxa. По неофициални данни повече 

от половината оранжерии са затворили. 

Според представители на бранша в 

момента у нас не се продават български 

оранжерийни краставици и домати, а ако 

ситуацията не се промени вероятно и през 

пролетта на пазара няма да има българска 

стока. 

Имeннo зaтoвa и пpoгнoзитe зa 2022 г. нe 

вeщaят дoбpи нoвини пo oтнoшeниe нa 

бългapcĸoтo пpoизвoдcтвo нa дoмaти. 

Източник: www.money.bg  
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Китай отваря вноса на замразени плодове от 

Централна и Източна Европа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салатата ни от вносни зеленчуци, изнасяме 

черупкови плодове и сливи 

 

 

 

 

 

 

 

Китай отваря вноса на замразени плодове 

от Централна и Източна Европа от 1 

февруари, съобщи Главната администрация 

на китайските митници. Условието е, 

продукцията да отговаря на изискванията на 

китайските власти. 

Към момента само пет вида замразени 

плодове, като боровинки и ягоди, са 

разрешени за внос от шест страни от 

Централна и Източна Европа, сред които са 

Полша и Литва. Според митниците, град 

Нинбо е внесъл 850 тона замразени плодове 

през първите 10 месеца от тази година, което 

съответства на 20.8% от всички вносни 

замразени плодове града. Това е увеличение 

от 115% спрямо същия период от миналата 

година. 

които са замразени на -18°C или по-ниска 

температура, и са обработени в рамките на 

30 минути след премахването на обелки и 

костилки. Плодовете също трябва да се 

транспортират на -18°C, за да отговарят на 

китайските изисквания. 

През 2019 г. страните от ЦИЕ са изнесли 

замразени плодове на стойност над 1 млрд. 

евро, от които делът на Китай е под 25 

милиона евро, което е 2.34% от общия 

износ. Същевременно делът на страните от 

ЦИЕ на пазара за замразени плодове в 

Китай е само 8%. Промяната дава 

възможност за фирмите от ЦИЕ да разширят 

дейността си на нов голям пазар, а на 

китайските компании да диверсифицират 

източниците си. 

Източник: www.agronovinite.com  
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По предварителни данни на НСИ, през 

периода януари – октомври 2021 г. в страната 

са внесени 251,2 хил. тона пресни зеленчуци 

и 293,3 хил. тона пресни плодове, което е 

респективно с 10,8% и 5,2% повече спрямо 

същия период на 2020 г. Увеличението на 

общия внос на пресни зеленчуци е свързано 

най-вече с по-големите доставки на домати (с 

10,5 хил. тона или 14,2%), краставици (с 7,1 

хил. тона или 34,8%) и пиперки (с 4,5 хил. 

тона или 17,5%). Повишение се наблюдава и 

при вноса на патладжани, зеле, лукови 

зеленчуци, гъби, марули и тикви – с между 

4,9% и 26,5%. От друга страна, доставките на 

картофи спадат със 7,9% (3 хил. тона), а тези 

на моркови и репи – с 8,3% (1,2 хил. тона). 

картофи спадат със 7,9% (3 хил. тона), а тези 

на моркови и репи – с 8,3% (1,2 хил. тона). 

Предварителните данни за десетте месеца 

на 2021 г. сочат ръст на 

изнесеното количество пресни зеленчуци с 

30,7% на годишна база, до 45,9 хил. тона. 

Експортът на пресни плодове е в размер на 

37 хил. тона, с 0,5% над отчетения по същото 

време на 2020 г. Нараства и износът на 

пиперки, гъби, зеле, патладжани, тикви, 

картофи и лукови зеленчуци – от 13% при 

пиперките до малко над два пъти при 

луковите зеленчуци. 

Източник: www.agrozona.bg  

https://agronovinite.com/es-belezhi-gigantski-rast-v-iznosa-na-stoki-za-sasht-i-kitay/
https://agronovinite.com/es-belezhi-gigantski-rast-v-iznosa-na-stoki-za-sasht-i-kitay/
https://agronovinite.com/es-belezhi-gigantski-rast-v-iznosa-na-stoki-za-sasht-i-kitay/
http://www.agronovinite.com/
http://www.agrozona.bg/
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Голямата картина: Какъв ДДС се плаща за 

зеленчуци и плодове в Европа 

На 7 декември миналата година 

Европейският съюз измени Директивата за 

ДДС, която определя стандартна ставка на 

ДДС от най-малко 15% за държавите-членки, 

но позволява намаление с до 5% или супер 

намаление с по-малко от 5% за определени 

групи продукти, за които се прилага ставка до 

0 процента. 

 
Във всички държави-членки има 

стандартна ставка на ДДС, но така 

нареченият „чист минимум“, т.е. ставка от 

15%, не може да се намери, тъй като 

повечето държави-членки имат ставка на 

ДДС между 20% и 23%. България в това 

отношение е на долната граница с нашите 

20% ДДС. Открояват се унгарците със своите 

27% ДДС, освен тях хърватите, датчаните и 

шведите имат по-висок данък от 25% върху 

продажбите, докато гърците и финландците 

са въвели 24%, което също е по-високо по 

средните стандарти на ЕС. Най-малките 

държави използват сравнително ниска ставка 

на ДДС – Кипър има ставка на ДДС от 19%, 

Люксембург 17%, Малта 18%, 19% е ДДС и в 

Германия, както и в Румъния. 

Намалената ставка обикновено се прилага 

за основни стоки и услуги (храна, 

топлофикация, лекарства) и използването на 

супер намален ДДС преди беше разрешено 

за услуга на европейско ниво, като 

например определени форми на 

вътреобщностен транспорт или поради 

за услуга на европейско ниво, като 

например определени форми на 

вътреобщностен транспорт или поради 

някаква историческа причина , въпреки че 

много рядко се прилагаше. Решението на 

ECOFIN относно полската инициатива, което 

беше на дневен ред на 7 декември миналата 

година, според което държавите-членки ще 

имат право да разширят ставката от 0% за 

основните хранителни продукти, 

включително плодове и зеленчуци, може да 

направи радикален обрат в това 

отношение. Това дори трябва да бъде 

гласувано от Европейския парламент и е 

необходимо официално решение на 

Комисията за въвеждането му, за да може 

да влезе в сила най-рано през първата 

половина на 2022 г., 

Поляците обаче, които страдат от най-

високата инфлация в съюза, 

вече посочиха през декември , че няма да 

чакат официалното влизане в сила, а ще 

въведат нулевата ставка възможно най-

скоро, от 1 февруари. Интересното е, че 

някои държави-членки вече са прилагали 

свръхнамалената (5%) ставка на ДДС за 

храните в миналото и не на последно място 

това са най-големите земеделски 

производители – Италия (4%), Испания (4%) 

и такава ставка също е използва се от 

Люксембург (3%) и Швейцария извън ЕС 

(2,5%). Само Обединеното кралство, 

Ирландия и Малта имат нулева ставка за 

храна. 

В Унгария, освен стандартната ставка от 

27%, има и 18% и 5% ДДС (и в редки случаи 

0%). Категорията 5% включва живи животни, 

мляко и месо, месни продукти (както и 

медицинско оборудване, топлофикация и 

някои кетъринг услуги и храна, приготвена 

за продажба в ресторанти по време на 

Новини за сектора 
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 мляко и месо, месни продукти (както и 

медицинско оборудване, топлофикация и 

някои кетъринг услуги и храна, приготвена за 

продажба в ресторанти по време на 

епидемия), но имат 18% за хляб, а общата 

ставка от 27% се отнася за зеленчуци и 

плодове. В допълнение към Унгария, Дания, 

Естония и Литва са държавите-членки на ЕС, 

които също прилагат ставка от 25% за всички 

хранителни продукти. За нашата страна също 

няма различна ставка дори за храните от 

малката потребителска кошница. Очаква се 

политическо решение по този наболял 

въпрос, тъй като високите цени на храните 

сериозно изпразват джоба на родните 

потребители. 

Държави-членки на ЕС: 

 Австрия: Австрийците не регулират 

прекомерно въпроса, 10% ДДС се прилага за 

храните, докато общата ставка е 20%. По 

време на епидемията от COVID-19 ставката от 

20% за безалкохолни напитки, включително 

плодови сокове, също беше временно 

намалена. 

 Словакия: Някои храни се облагат с 10 

% ДДС, други с 20%, но зеленчуците, 

плодовете и соковете се облагат с 10% данък. 

 Румъния: От 2019 г. за румънците се 

прилага отстъпка от 5% за здравословни (и 

традиционни) храни, включително зеленчуци 

и плодове, вместо стандартната ставка от 

19%. 

 Хърватия: Хърватите облагат с 13% 

зеленчуците, плодовете, месото и рибата, 

както и бебешката храна, има още по-

благоприятна ставка от 5% върху млякото и 

хляба. 

 Германия: За германците стандартната 

ставка на ДДС от 19% беше намалена на 16% 

по време на ограниченията, въведени по 

време на епидемията от COVID, а ставката от 

7% за основните хранителни продукти беше 

променена на 5%. Въпреки че законът 

време на епидемията от COVID, а ставката от 

7% за основните хранителни продукти беше 

променена на 5%. Въпреки че законът 

посочва продуктите с отстъпка с 5% данъчна 

ставка като основни храни, той има някои 

странности, тъй като включва например 

трюфели. По време на епидемията ставката 

на ДДС върху доставената храна също беше 

намалена от 19% на 5%. 

 Полша: Поляците отдавна прилагат 

8% ДДС върху зеленчуците и плодовете 

вместо високия данък върху продажбите от 

23%. ДДС върху храните беше намален до 

5% по време на епидемията от коронавирус 

и се очаква да бъде свит до  0% тази година, 

за да ограничи инфлацията. Намалената 

ставка влиза в сила за период от най-малко 6 

месеца от 1 февруари. 

 Италия и Испания: Вместо стандартна 

ставка на ДДС от 22% за Италия и 21% за 

Испания, и двете страни имат 4% данък 

върху продажбите на основни хранителни 

продукти като зеленчуци и плодове. 

 Франция: Французите облагат 

плодовете и зеленчуците с 5,5% вместо 

стандартната ставка от 20%. 

 Холандия: При стандартна ставка от 

21%, 9% ДДС се прилага за зеленчуците и 

плодовете, но вече бяха стартирани няколко 

петиции за намаляване на това ниво до 

6%. Новосформираното четирипартийно 

коалиционно правителство също твърди, че 

много нездравословни храни са по-евтини 

от здравословните продукти, така че новата 

правителствена програма ще въведе ставка 

от 0% и ще наложи специален данък, 

подобен на данъка върху чипса върху 

хранителните продукти с високо 

съдържание на захар. 

Източник: www.agrozona.bg  
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Най-големите световни инвестиционни тенденции в 
агрохранителната индустрия за 2021 г. 
  

Някои от най-големите инвестиции в 

областта на технологиите в агрохранителния 

сектор за 2021 г. са представени от 

селскостопанския уебсайт agfundernews, 

отчитащ съществуващия интерес и 

развитието на селскостопанските технологии. 

Глобалните инвестиционни тенденции в 

агрохранителния сектор са записани в 

годишния инвестиционен отчет. 

Докладът на AgFunder – 

AgriFoodTech съдържа най-изчерпателната в 

света разбивка на глобалните тенденции в 

областта на хранителните технологии и 

агротехнологичните инвестиции за 

изминалата година. Списъкът включва само 

завършени, публично оповестени финансови 

сделки от света на агрохранителния сектор 

към 29 декември 2021 г. 

Ето част от 20-те най-добри финансови 

сделки от света на агрохранителния сектор 

за 2021 г.: 

1. Furong 

Xingsheng (Китай) – Платформа за „групово 

купуване“, която позволява на потребителите 

да се обединят и колективно да купуват 

хранителни стоки на едро – създавайки 

ефективност, както за самите потребители, 

така и за фермерите и производителите на 

храни – Xingsheng събра 2 милиарда долара 

от инвеститори, включително Sequoia Capital, 

Tencent, KKR и Temasek през февруари 2021 г.  

2. Lineage Logistics (САЩ) 

– Базираната в Мичиган компания за 

складиране, хладилна верига и 

дистрибуторска компания Lineage 

договаря 1,9 милиарда долара от частни 

инвеститори през март в подкрепа на 

проекта си. 

3. Swiggy (Индия) – 

Приложението за 

 
3. Swiggy (Индия) – Приложението за 

доставка на храна, базирано в Бенгалуру, 

затвори успешно две от 20-те най-големи 

сделки за финансиране на хранителни 

технологии в световен мащаб тази година, 

като получи от инвеститори 800 милиона 

долара на първи транш през април и 

още 1,25 милиарда долара през юли за 

втори транш. 

4. Gorillas (Германия) –Приложението за 

доставка на хранителни продукти печели 1 

милиард долара през септември 2021 г. 

Дейността на компанията се разпростира в 7 

големи държави, включително Испания, 

Нидерландия, Италия, Германия, Франция, 

Дания, Белгия и Великобритания, като 

клиентите получават поръчките с доставка 

на обикновено или електрическо колело. 

5. Flink (Германия) – Твърдейки, че 

предлага 10-минутна доставка на 

хранителни стоки до вратата, Flink – който 

стартира работа в края на 2020 г. година – 

спечели 750 милиона долара през месец 

декември. Американският играч за 

доставки DoorDash е водещият инвеститор 

на този проект. 

6. Nice Tuan (Китай) – Известно още като 

Shi Hui Tuan, приложението за групово 

закупуване на земеделска продукция 

събра 750 милиона долара от инвеститори 

Новини за сектора Новини за сектора 
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Shi Hui Tuan, приложението за групово 

закупуване на земеделска продукция 

събра 750 милиона долара от инвеститори 

през март, под съвместното ръководство 

на Alibaba и DST Global . 

7. Пикник (Холандия) – Тръстът на 

фондация Бил и Мелинда 

Гейтс ръководи инвестицията от 600 милиона 

евро в тази базирана в Амстердам платформа 

за електронна търговия на хранителни стоки. 

Платформата предлага достъпни цени на 

фермерски продукти, без посредници с бърза 

доставка в предварително зададен от 

потребителите час. 

8. Dingdong Maicai (Китай) – Платформа 

за електронна търговия за пресни продукти, 

Dingdong банкира 700 милиона долара през 

април, под съвместното ръководство на 

Coatue и DST Global. Два месеца по-късно 

платформата  дебютира на Нюйоркската 

фондова борса, набирайки по-ниските от 

очакваното – 95,7 милиона долара . 

9. Trax (Сингапур) – Най-добре 

финансираната агрохранителна, 

технологична компания в Югоизточна Азия 

през 2019 г. Компанията за търговия на 

дребно си набави 640 милиона долара през 

април, съвместно ръководен от SoftBank 

Vision Fund II и  BlackRock . 

10. Nuro (САЩ) – Този производител на 

автономни превозни средства за 

доставка банкира 600 милиона долара за 

проекта си, включващ инвеститори 

като Google и гиганта за хранителни 

стоки Kroger. 

11. Getir (Турция) – Услугата за доставка, 

която има за цел да изпраща поръчки с 

хранителни стоки на клиентите в рамките на 

10 минути – приключи проект за 

финансиране за 555 милиона долара през 

юни при оценка на компанията от 7,5 

милиарда долара. 

12. Wolt (Финландия) – Базираното в 

Хелзинки приложение за доставка на храна 

12. Wolt (Финландия) – Базираното в 

Хелзинки приложение за доставка на храна 

генерира 530 милиона долара за проект, 

воден от ICONIQ Growth през януари 2021 

г.. През ноември собствениците на 

приложението постигнаха сделка за 

придобиване от страна на американския 

колега DoorDash в сделка на стойност 8,1 

милиарда долара. 

13. Glovo (Испания) – Този базиран в 

Барселона оператор за доставка на храна, 

търговски обекти и разпределителни 

центрове, които се грижат изключително за 

онлайн пазаруването отчете 450 милиона 

евро финансиране през март. Luxor Capital 

Group и  Delivery Hero са сред участващите 

инвеститори. 

14. Impossible Foods (САЩ) – Пионерът на 

растителни банички Impossible 

си осигури 500 милиона долара в кръг на 

финансиране през ноември, воден от 

съществуващия инвеститор Mirae Asset 

Global Investments . 

15. Rappi (Колумбия) – Т. Роу Прайс 

ръководи кръг за финансиране на проект на 

стойност 500 милиона долара за 

приложението за доставка през юли, 

оценявайки го на 5,25 милиарда долара. 

 
За останалите големи световни 

инвестиционни тенденции в 

агрохранителната индустрия за 2021 г. може 

да прочетете тук. 

Източник: www.agrozona.bg  
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Фермер прави туршия от неузрели ягоди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любопитно 

 Ягодите са разпознаваеми със своя 

привлекателен червен цвят. Един фермер 

обаче е намерил начин да се възползва от 

различните им цветове – преди периода на 

узряване. Той използва сортът Елан, който 

плододава шест месеца в годината. Така 

Джордж Целиос може да използва реколтата 

от ноември, за да превърне неузрелите ягоди 

в краен продукт, който се радва на търсене 

на пазара.  

 
От своята ферма за ягоди 

предприемчивият Целиос произвежда 

сладка, конфитюри и кисели ягоди. От години 

той залага на биологичното земеделие, 

полезните насекоми и микроорганизми, за 

да облагородява местната природа. 

Израснах в Солун. Преди 6 години, когато 

взех решение да се заема със земеделие, се 

преместих в село Вертискос, което познавах и 

много харесвах, споделя Целиос. 

По това време в селото има малко хора и 

средствата на общината са ограничени. 

Реших, че е добро място за начало. 

Започнах да експериментирам с различни 

култури, но най-добра се оказа ягодата, 

обяснява младият фермер. 

Произвеждам различни класически 

продукти, сред които конфитюри и сладка, а 

от неузрелите зелени ягоди мариновам и 

слагам в буркани, казва Целиос. Сортът, 

който отглежда, е продуктивен от май до 

края на ноември. Това го провокира да търси 

нови продукти, които може да създаде. 

който отглежда, е продуктивен от май до 

края на ноември. Това го провокира да търси 

нови продукти, които може да създаде. 

 
Киселите ягоди се радват на популярност 

сред готвачите в гръцките ресторанти. 

Имам стабилна клиентела, която познава 

продукта, казва гордо Целиос. Той 

подчертава, че се грижи сериозно за почвата, 

използва само органични торове, полезни 

микроорганизми и насекоми и др. През тази 

година активно работи с местна компания, 

която е специализирана във внедряването на 

полезни насекоми. 

 
Имам сериозни проблеми с мухата Сузуки, 

която активно се заселва в Гърция и уврежда 

зрелите плодове. Доста агресивна и опасна е. 

Поради тази причина търся различни начини 

за справяне с проблема, споделя фермерът. 

Източник: www.agri.bg  

http://www.agri.bg/

