БЮЛЕТИН на Съюз на преработвателите
на плодове и зеленчуци
Брой 2/м. февруари 2022 г.

СППЗ с кампания за
украински бежанци

Прочети повече

Сертификати за
форсмажор

Прочети повече

Удължен срок за прием Гигантска ягода в
по мярка 4.2.
рекордите на Гинес

Прочети повече
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Прочети повече

Стр. 1

Честит 3-ти март!
Тези дати са предназначени да сплотяват, а не да
разединяват.
Народът на една държава трябва да помни историята, но
и да следи тенденциите.
Нека не преставаме да вървим напред,
но да вървим заедно и с една обща мисъл –
най-далечното стига, който има къде да се върне!
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Новини от СППЗ

СППЗ с кампания в помощ на украинските бежанци
в България
Всички сме свидетели на случващото се в
Украйна и нарастващата вълна от бежанци,
включително и към нашата страна. Членовете
на Съюза винаги сме се отзовавали и сме
помагали на хора в нужда и сега не можем да
останем безучастни.

В тази връзка Съюз на преаботвателите на
плодове и зеленчуци стартира кампания за
дарения на консервирани плодове и
зелленчуци, които ще се използват за
изхранване на настанените в България
украински граждани. Иницитивата се
осъществява с подкрепата на Българска
хранителна банка. Всяка компания, която
желае да се включи може да изпрати
дарените продукти в една от складовите бази
на Българска хранителна банка:
 гр.София
ж.к. Слатина, тържище Слатина Булгарплод - склад №56, бул. Проф. Цветан
Лазаров №13
 гр. Варна
Западна промишлена зона, ул. Перун 1,
склад на БХБ
Необходимо е продуктите да бъдат
придружени с Договор за дарение и
Протокол за дарение /може да ги получите
след запитване до СППЗ на имейл info@orgbg.net /.

Ако имате възможност и желание да
предложите жилище за настаняване и/или
работни места, да ни информирате, като
попълните приложената таблица.
Име на
фирмата
.....................
Лице за
контакт
....................

Настаняване/ Мога
Квартира
назнача
Да/
не

Брой
хора

Да/
Не

да

Брой
хора

Нека ЗАЕДНО дарим надежда и подкрепа
на всички, които имат нужда от това точно
сега. Нека заедно покажем, че да
сътворяваш добро е лесно.
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Благодарим ви!
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Новини от СППЗ

СППЗ с удостоверение от БСК за представителна
организация на работодателите
В началото на годината Съюз на
преработвателите на плодове и зеленчуци
получи
удостоверение
от
Българска
стопанска
камара
за
представителна
организация на работодателите.
Така интересите на членовете ще бъдат
представлявани и отстоявани, както от
асоциациацията, така и от организацията,
призната за най-големия национален
отговорен съюз на бизнеса у нас и едно от
най-големите
представителни
работодателски организации на национално
ниво.
Вярваме, че заедно с БСК ще бъдем
успешни партньори в реализирането на
редица инициативи в подкрепа на
професионалния бранш.

Управлявай с Анастас Кехайов
на земеделието.
може да се запознаете тук.
От какво зависи един бизнесИзточник:
да бъде успешен?
www.agri.bg
Книгата “LEAN практики“ съдържа ценни
примери от практиката и целта й е да помага за
постигане на високи резултати в бизнеса чрез
успешен мениджмънт. В нея е обобщен опитът на 120
водещи фирми в България по отношение
организацията на дейността без загуби, в кратки
срокове, с оглед разгръщане на успешен бизнес. Лийн
производството е гъвкаво /по серийност и
номенклатура/ и ефективно /ниски разходи, високо
качество и скъсени срокове/. Това е така, защото не
му тежат излишни за клиентите ресурси и дейности.
Неговата система за управление е опростена, пъргава
и непогрешима, което от гледна точка на мениджъра
е най-голямата сила и предимство на системата.
За поръчки на книгата пишете на имейл info@orgbg.net или се обадете на телефон 02/9874743
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Новини за сектора

Сертификати за форсмажор във връзка с кризата в
Украйна
Във връзка с кризата в Украйна, която
може да доведе до неизпълнение или забава
в изпълнението на договорни задължения,
БСК напомня, че издава сертификати за
наличие на непреодолима сила при
неизпълнени договорни задължения.
Общоприета
практика
е
такива
сертификати да се издават от сдруженията,
представляващи интересите на търговците,
каквито са стопанските камари.
Сертификатът
има
международна
валидност – издава се, както на български,
така и на английски език. Документът
предоставя защита на предприятието,
понесло щети, причинени от действието на
непреодолима сила, в съответствие със
записана в търговските договори клауза за
освобождаване
от
отговорност
за
неизпълнение или забавяне изпълнение на
търговска сделка, поради форсмажорни
обстоятелства. Не трябва да се забравя, че
търговецът следва да уведоми в подходящ
кратък срок другата страна по договора за
възникването на тези обстоятелства.
Изчерпателен списък на обстоятелства,
представляващи непреодолима сила, не би
могъл да бъде посочен. Непреодолимата
сила е непредвидено или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, възникнало
след сключването на договора, което
предизвиква обективна невъзможност да се
изпълни едно задължение. Това са
обстоятелства, случайни по своя произход,
непредвидени и непредвидими, и настъпват
независимо и въпреки волята на лицето.
Освен
природни
явления
(напр.,
земетресение,

наводнение,

силен
снеговалеж,
голяма
суша),
непреодолима сила могат да бъдат и
събития и явления от обществения живот война, наложено ембарго, стачки и др.
Сертификат за форсмажор се издава в
рамките на 3 до 5 работни дни, в зависимост
от обема на проучваната документация. За
издаването на сертификата е необходимо
търговецът да подаде писмена молба до БСК
(свободен текст), придружена от официален
документ, удостоверяващ по безспорен
начин
настъпилите
форсмажорни
обстоятелства, както и други съпътстващи
документи. Сертификатът се издава след
проучване на цялата документация, както и
допълнителна вътрешна проверка от екип от
специалисти
на
БСК.
Цената
на
извършваната услуга се определя на база
обема на проверената документация.
За допълнителна информация:
Наталия Събева, email: natali@bia-bg.com
тел. 02/ 987 22 64, 932 09 27, 0888721229

силен

снеговалеж, голяма суша), непреодолима
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 2/2022
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Новини за сектора

Удължават приема по 4.2 до края на март, отпускат
повече пари
Удължава се крайният срок за прием на
проектни предложения по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка и маркетинг на
селскостопански продукти“ от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР 20142020) до 17.30 ч. на 31 март 2022 г. Бюджетът
по процедурата се увеличава с над 39 млн.
лв. и достига над 426 млн. лв. (426 280 028
лв.), сочи заповед на Министерство на
земеделието.

Кандидатите по подмярка 4.2 ще могат да
заявяват проекти за инвестиции, насочени
към подобряване на цялостната дейност,
икономическата
ефективност
и
конкурентоспособност на предприятия от
хранително-преработвателната
промишленост. Чрез подмярката ще се
стимулира
по-добро
използване
на
факторите за производство, въвеждане на
нови продукти и подобряване на качеството
и безопасността на храните.
Допустими за подпомагане са дейности,
насочени към въвеждане на нови продукти,
процеси и технологии, включително къси
вериги на доставка, подобряване на
безопасността на храните, опазването на
околната среда, както и устойчиво и
цифрово управление на процесите в
производството.
Пълният пакет документи по процедурата
е публикуван на официалната страница на
Министерството на земеделието и в ИСУН
2020.

Удълженият период на прием ще
предостави на бенефициентите възможност
за допълнителна подготовка на проектните
предложения
по
процедура
№
BG06RDNP001-4.015 и тяхното подаване в
електронната система ИСУН 2020.
Допълнителните над 39 млн. лв. са
остатъчен ресурс по подмярка 4.2, която е
сред най-атрактивните от Програмата.
Увеличението на бюджета ще осигури
допълнителни възможности за финансова
подкрепа на преработвателния сектор, който
е изправен пред редица предизвикателства
във връзка с пандемията от КОВИД 19.
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Източник: www.agrzona.bg
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Стратегическия план за земеделие
Две години и 20 заседания на Тематичната
работна група по-късно, България предаде
Стратегическия си план за земеделие на
Европейската комисия на 25 февруари, след
като проекта му беше одобрен от
Министерския съвет.

нас (косвено и към хората в земеделието и
живеещите в селските райони) и към
работата, усилията и времето, което
отделихме в последните две години – 20
заседания!“, коментира в социалните
мрежи експертът Светлана Боянова.
Важна подробност е, че Тематичната
работна група беше само с консултативен
характер, затова и липсваше процедура за
вземане на решения. Затова и отговорността
за Стратегическия план би трябвало да се
търси само от Министерството на
земеделието.
„Въпреки че от самото начало
настоявах да има правила за вземане на
решения и всеки да носи отговорност за
изказванията,
предложенията
и
коментарите си, както и да има
прозрачност и излъчване на заседанията в
реално време, това, уви, не се случи както
при настоящото, така и при предходните
политически ръководства на МЗм!“,
допълни Боянова.
По план ЕК трябва да направи оценка на
предложения Стратегически план по ОСП.
Страната ни може да очаква коментари по
него до три месеца от подаването му. След
като предоставим цялата необходима
допълнителна информация, ЕК отново
преразглежда
проектодокумента.
Окончателното му одобрение трябва да
дойде не по-късно от шест месеца след
представянето му, а прилагането на новите
правила за фермерите започва на 1 януари
2023 г.
С пълния текст на документа може да се
запознаете тук.
Източник: www.agri.bg

Четири дни по-късно, на 1 март,
въпросният документ бе качен за обществено
обсъждане в Портала за обществени
консултации, на Единния информационен
портал на европейските структурни и
инвестиционни фондове и на интернет
страницата на Министерство на земеделието.
Не е ясно обаче доколко всички
предложения и коментари, които постъпят до
31 март, ще бъдат взети предвид, след като
сега думата имат експертите в Брюксел. От
нашето Министерство на земеделието
постоянно повтарят, че Стратегическият план
е жив организъм и може да се променя във
времето. Но отговор от рода на: „ЕК вече така
го одобри“, може и да е достатъчно
оправдание.
Участници в Тематичната работна група по
изготвянето на правилата за фермерите от
2023 г. вече коментираха, че документът,
внесен в ЕК, не им е бил представен в
цялостен вид.
„Това
показва
отношението
на
настоящото политическо ръководство към
нас (косвено и към хората в земеделието и
живеещите
в селските райони)
и към
Бюлетин
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работата, усилията и времето, което
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Новини за сектора

Актуални новини за зеленчукопроизводството
най-високите цени на зеленчука са през
Делът на зеленчукопроизводството в
м.януари, февруари. Цените на дребно
растениевъдната продукция за 2021 г. ще
остават в рамките на средните за сезона.
слезе на едни от най-ниските си нива до
4,6%, докато за сравнение през 2020 г. този
дял
е
възлизал
на
7,1%.
Зеленчукопроизводството
свива
своето
присъствие в Брутната селскостопанска
продукция до 4,1%, заедно с картофите, като
за сравнение между 2011-2015 година, този
процент е бил по-нисък.
Потреблението на зеленчуци през 2021 г,
за първите 3 тримесечия показва, че то
нараства до 6,6 кг. На човек от
домакинството, докато през 2020 г. е
възлизало на 6,1 кг/човек, колкото е и преди
пандемията от КОВИД-19.
Последващите оценки на САРА за
производството на домати през тази година е
Световното
развитие
на
за допълнително намаление от около 8 хил.т.
зеленчукопроизводството прогресира с
от
предходните
предвиждания,
при
годишен ръст от 1 до 2%. При краставиците,
количествата от 112 хил.т. По предварителни
световната реколта се увеличава от 88 млн.т
данни на НСИ, производството дори може да
през 2019 г., до 91,3 млн.т през 2020 г, което
падне под 100 хил.т.
е нарастване с 4%. Китай е с доминиращ дял
САРА понижава прогнозата си за
от около 75%, а Турция заема около 2,1%.
производството на пипер до 50 хил.т. Това
Сред
страните
от
ЕС,
най-голямо
равнище е подобно на реколтата от 2020 г,
производство има в Испания, със световен
когато производството е 51 хил.т., едно от
дял от 1%.
най-ниските нива за последните 10 години.
Световното производство на домати за
В
последващите
предвиждания
за
2020 г. достига 186,8 млн.т. по данни на
производството на краставици през 2021
ФАО, докато през 2019 г. се изчислява на 183
година САРА запазва очакванията си за
млн.т. Китай и Индия имат дял от около 42%
обеми от 43 хил.т за оранжерийно
средногодишно, докато Турция е на 4 място
производство и 9 хил.т. за продукцията
с 7%, а ЕС формира около 8,8% от световните
отглеждана
на
открито.
Общото
количества.
производство на краставици се
Производството на сладък и лютив пипер
изчислява да е на нива от 52 хил.т.
в световен мащаб се нарежда надолу в
Цените на едро през м.януари се покачват
световната производствена класация.
при краставиците с около 11% на месечна
Източник: Бюлетин САРА, брой 1, 2022 г.
база, а при доматите с около 20%. Обичайно
най-високите цени на зеленчука са през
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м.януари, февруари.
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Новини за сектора

Държавата ще покрива разходите за обучение на
студенти, които имат сключен договор с българска
компания
Друг акцент в Наредбата е приемането от
СППЗ информира, че с приемане на
Министерския съвет ежегодно до 31 юли на
Постановление № 12 на МС от 20.01.2021г. и
списък с работодатели, регистрирани на
неговото обнародване в ДВ на 26.01.т.г.,
територията на страната, които имат право
влиза в сила Наредба за условията и реда за
да сключват договори със студентите по
осигуряване на заплащането на разходите за
реда на разписаните условия. Списъкът с
обучение на студенти със сключени договори
работодателите,
отговарящи
на
с работодател. Наредбата дава възможност
определените условия, ще се представя за
държавата да заплаща напълно или частично
одобрение от министъра на образованието
таксите за обучението на студенти, които
и науката по предложение на министрите.
имат сключен договор с работодател.
Във връзка с изпълнението на тези
Нейното прилагане дава възможност за тясна
ангажименти и при проявен интерес от Ваша
връзка между висшето образование и
страна, моля да предоставите информация,
бизнеса за преодоляване недостига от
касаеща предложения за:
квалифицирани кадри във важни за
икономиката сектори.
 Специалности, които да бъдат
Студентите,
сключили
договор,
не
включени в списъка на специалностите за
заплащат или заплащат частично такси за
обучението, по които се осигуряват средства
обучението си, по време на което следва да
от държавния бюджет за учебната 2022-2023
провеждат стаж при съответния работодател
година;
по определената специалност. След успешно
 Работодатели
от
важни
за
завършване, те трябва да продължат
икономическото развитие на страната
работата при работодателя си за минимум 5
сектори с дефицит на кадри, които да бъдат
години,
в
които
ще
получават
включени в списъка на работодателите,
възнаграждение в размер не по-малко от
които да имат право да сключват договори
средната основна заплата в предприятието.
със студентите за учебната 2022-2023 година
Ежегодно, до 31 май министърът на
по избраните специалности.
образованието и науката ще утвърждава
Предложенията
следва
да
бъдат
списък със специалностите, за обучението на
предоставени
съобразно
приложените
които се осигуряват средства от държавния
Образци на справка /може да ги получите
бюджет за напълно или частично заплащане
след запитване на имейл info@org-bg.net /
на разходите за обучение по реда на
Моля да изпратите необходимата
Наредбата. Списъкът се утвърждава по висши
информация в срок до 10 март 2022 г. на
училища, форми на обучение и брой
електронни
адреси:
студенти.
GKostadinova@mzh.government.bg
и
Друг акцент в Наредбата е приемането от
PMonevska@mzh.government.bg
В срок до 31 юли, МС по предложение на
министъра
напреработвателите
образованието на
и плодове
науката ище
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Стр. 9

Любопитно

Кралица Елизабет пусна
собствена марка кетчуп

Гигантска ягода влезе в
рекордите на Гинес

Британската кралица Елизабет II пусна на
пазара собствена марка кетчуп, съобщи
"Пипъл".
Сосът е "идеален за закуска или по всяко
време на деня", се казва в слогана на
рекламата. Съставките се отглеждат в
имението й в Норфолк, а цената на кетчупа е
около 6,7 паунда за опаковка.

Израелецът Ариел Чахи отгледа огромна
ягода с тегло 289 гр, съобщават от Рекордите
на Гинес.
Плодът, който е обявен за най-тежката
ягода в света, е 18 см дълъг, 4 см дебел и с
обиколка от 34 см.
Ягодата от сорта Илан е отгледана в
семейната ферма на Чахи, наречена „Ягоди
на полето“, разположена в Кадима-Зоран,
Израел.

Във
Великобритания
се
смята,
че кралицата е пристрастена към бургерите.
Според бившия ѝ готвач Дарън Макгрейди
обаче тя предпочита бургера непокрит,
консумиран с нож и вилица и сервиран без
кетчуп, който нейно величество си слага
обилно допълнително.

Източник: www.dariknews.bg

Сортът ягоди Илан първоначално е
създаден от д-р Нир Дай, изследовател от
Израелската организация за селскостопански
изследвания, близо до Тел Авив. Известно е,
че той дава големи плодове.
„През този сезон на ягодите - в края на
януари и началото на февруари, беше
особено студено“, обяснява д-р Дай, който е
един от свидетелите по време на
претеглянето на ягодата.
„Ягодите
се
развиват
бавно
в
продължение на повече от 45 дни от
цъфтежа, което води до големия й размер в
етап на пълно узряване,“ допълва той.
Това означава, че множество плодове
растат и се сливат заедно, за да образуват
една голяма ягода. Шампионът тежи 289 гр,
или 299 гр със стеблото.
Източник: www.profit.bg

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 2/2022

Стр. 10

