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Новини от СППЗ

СППЗ в помощ на украинските бежанци в България
„От името на БХБ благодаря на екипа и членовете на СППЗ за съпричасността
и помощта при осигуряване на продукти за бежанците от Украйна“
Цанка Миланова - изп. директор на Българска хранителна банка
бежанци у нас, като оценката на БХБ е, че
В първия месец от стартиране на военните
нуждата от хранително подпомагане ще
действия в Украйна и обявената съвместна
продължи да бъде неотложна поне в
кампания за подпомагане с хранителни
следващите шест - девет месеца. В тази
продукти на украински бежанци, Българска
връзка количествата, предоставени от
хранителна банка е получила четири дарения
компании от СППЗ са изключително полезни,
с продукти с висока питателна стойност от
защото
позволяват
допълването
на
компании - членове на Съюза на
хранителните пакети с продукти с висока
преработвателите на плодове и зеленчуци, а
питателна стойност и дълъг срок на годност,
именно:
а количествата им позволяват това
 на 16.03.2022 г. ДЕРОНИ ООД
подпомагане да бъде гарантирано за период
предадоха първо дарение на общо 129 бр
от няколко седмици до няколко месеца.
продукти с общо тегло 70 кг
До момента организации-партньори на
 на 21.03.2022 г. ДЕРОНИ ООД
БХБ за подпомагане на бежанци от Украйна
доставиха второ дарение на общо 3300
са неправителствени организации и служби
единици питателни хранителни продукти с
на общински ниво, които се грижат за
общо тегло 1677 кг
приема, регистрацията и материалното
 на 25.03.2022 г. МАРШАЛ 91 ООД
подпомагане на бягащите от войната:
доставиха 144 бр. кутии 100% ябълков сок с
- Службата за аварийна помощ към
общо тегло 432 литра
Столична община, в чиято база са настанени
 на 29.03.2022 г. ФРУКТО СЛИВЕН АД
около 20 човека
доставиха изключително разнообразие от
- Ситуационен център "Отворени врати за
консервирани плодове - 5330 бр. компоти с
Украйна" на фондация "ЗА Доброто" в
общо тегло 3790 кг.
София, където ежедневно преминават и
Междувременно Българска хранителна
получават хранителни продукти, дрехи,
банка проучи нуждите от незабавна намеса с
помощ за регистрация и намиране на
предоставяне на хранителни продукти в
жилище между 150 и 300 човека
различни точки на страната и подпомогна със
- Център "Преградки от България" на
седмични дарения на хранителни пакети и
фондация "Гората.БГ" в София, в който са
продукти за приготвяне на топли ястия над 2
настанени над 60 човека с нужда от храна,
700 жени, деца и хора с увреждания от
дрехи, услуги по регистрация и настаняване
украински произход, потърсили убежище в
- Фондация ПУЛС, които се грижат за 10
България.
настанени жени и деца в Кризисния център
Оказването на помощ с хранителни
на организацията и получават подслон,
продукти е от решаващо значение за
храна и други услуги
оцеляването и приема на украинските
- Общински център за социални услуги и
бежанци у нас, като оценката на БХБ е, че
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дейности
в Мездра, който управлява
нуждата
хранително подпомагане
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- Общински център за социални услуги и
дейности в Мездра, който управлява услугата
Домашен социален патронаж и понастоящем
носи грижа за над 40 жени и деца от Украйна,
настанени в частни домове в община Мездра
- Център за настаняване на бежанци на
територията на София Тех Парк, организиран
в хостела на парка и с осигурена подкрепа от
доброволци, който осигурява подслон и
храна на около 60 украинци
- украински бежанци настанени в хотели и
почивни станции в Китен - над 800 човека
(подкрепата за тях ще продължи до
стартиране изплащането на държавната
помощ за местата за настаняване, като до
момента такава не е осигурена)
- украински бежанци настанени в хотели в
Балчик - над 800 човека ( подкрепата за тях
ще продължи до стартиране изплащането на
държавната
помощ
за
местата
за
настаняване, като до момента такава не е
осигурена)
- Средно училище за деца с увреден слух
от украински произход, а училището е сред
прио

осигурена)
- Средно училище за деца с увреден слух
от украински произход, а училището е сред
приоритетно подпомаганите организации
през
последните
години
поради
изключително ниския бюджет за храноден в
размер на 1,84 лв. на дете.
Важно
е
да
се
отбележи,
че
предоставената подкрепа е неотложна и от
критична важност, защото хората се
придвижват без осигурен достъп до храна и
напитки с дни преди достигнат у нас. Храна и
вода получават само при наличие на
подкрепителни пунктове по границите и по
тази причина до България често достигат
дехидратирани и прималели от глад.
Наличието на дарени храни, които БХБ
обслужва, ни позволява да реагираме
незабавно и да окажем помощ, която
спасява животи.
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ЕК предлага временно намаляне на ДДС за храните
Европейската
комисия
представи
предложения, насочени към овладяването на
опасността от недостиг на храни и от ръст на
цените на хранителните стоки заради
войната в Украйна.

хранителни култури, включително и на
площи, които обичайно не се използват за
тази цел. ЕС ще следи цените на торовете и
предвижда разнообразяване на източниците
за доставка на средства за земеделие.
А по думите на зам.министър Иван
Христанов – МЗм - Няма да има намаление
на ДДС, но се обсъжда намаляване на
акциза в рамките на Европейския съюз. Това
е съобщил зам.-министърът на земеделието
след срещата си със земеделци от
Сливенския регион
Очаква се министерството да преразгледа
еднодневните договори в земеделието и
работата със администрацията, защото
според
Христанов
те
представляват
административно бреме.
Заместник-министърът отбеляза, че има
застъпване на кризи – ковид кризата,
вносната инфлация и последиците от
войната, която засяга цяла Европа.

Засега няма заплаха за хранителните
доставки в ЕС, защото Европа произвежда
достатъчни количества храна, отбелязва
комисията. Отчита се, че европейските
земеделци може да бъдат изправени пред
трудности заради нуждата от внос на
средства за производство, включително
торове, както и заради растящата цена на
тези стоки поради повишената себестойност,
предизвикана от ръста на цените на
енергията.
ЕК предлага държавите в ЕС да обмислят
възможността за временно намаляване на
ДДС за храните, както и да предвидят
способи да насърчат ограничаването на
цените от продавачите.
Това е наложило преразгледане на
Земеделците, които са засегнати от
всички прилагани до момента мерки, за да
военните действия най-пряко, ще имат
се помогне на стопаните, които имат
достъп до общ бюджет от половин милиард
финансови дефицити – торове, гориво,
евро. Средствата ще бъдат насочени и към
енергоносителите. Увеличена е била ковид
мерки за овладяването на пазара на
помощта от 72 на 111 милиона, обсъждат се
земеделски стоки.
и други мерки.
Предвижда се временно да отпаднат
Източници: www.pariteni.bg и
ограниченията за отглеждане на всякакви
www.agrozona.bg
хранителни култури, включително и на
площи,
които
не се използват
за тази
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цел. ЕС ще следи цените на торовете и
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Европейската комисия представи план за
осигуряване на продоволствената сигурност на ЕС
в Азия и Субсахарска Африка. ЕС е водещ
доставчик на хуманитарна помощ и помощ
за развитие в областта на храните и
продоволствените системи.
Понастоящем наличието на храни в ЕС не
е застрашено, тъй като континентът до
голяма степен сам произвежда земеделска
продукция, се посочва в Съобщението.
Отчита се също така факта, че ЕС е нетен
вносител
на
специфични
продукти,
например фуражни протеини и тази
уязвимост, заедно с високите разходи за
суровини, като например торовете и
енергията от изкопаеми горива, създава
предизвикателства пред производството за
фермерите и може да доведе до
повишаване на цените на храните.
Подкрепа
за
фермерите
и
потребителите в ЕС
За да се подобри достъпността на
храните, държавите членки може също така
да прилагат намалени ставки на ДДС и да
насърчават икономическите оператори да
задържат цените на дребно. Държавите
членки може също така да теглят средства от
фондовете на ЕС, като например Фонда за
В своето Съобщение относно гарантиране
европейско
подпомагане
на
найна продоволствената сигурност и повишаване
нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), който
на гъвкавостта на продоволствените системи,
подкрепя действията на държавите от ЕС за
представено на 23 март т.г. ЕК се ангажира да
предоставяне на храни и/или основно
предприеме всички необходими мерки, за да
материално подпомагане на най-уязвимите
гарантира, че като нетен износител на храни
лица.
и водещ производител на селскостопански
Новосъздаденият
Европейски
хранителни продукти ЕС допринася за
механизъм за готовност и реакция при
световната
продоволствена
сигурност,
кризи в областта на продоволствената
особено в Украйна, Северна Африка и
сигурност (EFSCM), който обединява
Близкия изток, които разчитат до голяма
европейски и национални администрации и
степен на вноса на зърнени култури, както и в
частни участници по цялата верига за
Азия и Субсахарска Африка. ЕС е водещ
доставки,
ще
извърши
задълбочено
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доставчик на хуманитарна помощ и помощ за
набелязване на рисковете и уязвимостта на
Европейската комисия представи набор от
краткосрочни и средносрочни мерки за
подобряване на световната продоволствена
сигурност и за подпомагане на земеделските
производители и потребителите в ЕС с оглед
на нарастващите цени на храните и
разходите за суровини, като енергия и
торове. Рязкото покачване на световните
цени на стоките, допълнително усложнено от
нахлуването на Русия в Украйна, отново
подчерта
необходимостта
селското
стопанство и веригите за доставки на храни в
ЕС да са по-стабилни и по-устойчиви в
съответствие със стратегията „От фермата до
трапезата“.
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доставки,
ще
извърши
задълбочено
същевременно се запази пълният размер на
набелязване на рисковете и уязвимостта на
плащането
за
екологизиране
за
веригата за доставки на храни в ЕС,
земеделските производители. Това ще
последвано от препоръки и подходящи
увеличи производствения капацитет на ЕС
мерки за смекчаване на последиците.
въпреки
ограничената
наличност
на
За да изпълнява ролята си на световен
плодородни земи;
доставчик на храни, който продължава да
• специфичните
временни
бъде изцяло ангажиран с екологичния
възможности за гъвкавост по отношение на
преход, селскостопанският сектор на ЕС се
съществуващите изисквания за внос на
нуждае от подкрепа и със Съобщението на ЕК
фуражи ще допринесат за облекчаване на
се приемат следните мерки:
натиска върху пазара на фуражи.
• пакет от мерки за подкрепа в размер
на 500 млн. евро, включително чрез
използване на резерва за кризи, за подкрепа
на производителите, които са най-силно
засегнати от сериозните последици от
войната в Украйна. Въз основа на това
държавите членки биха могли да предоставят
допълнителна финансова подкрепа на
Комисията предлага нова самостоятелна
фермерите, за да допринесат за световната
временна рамка за действие при кризи,
продоволствена сигурност или да се справят
която обхваща и земеделските стопани,
със сътресенията на пазара, дължащи се на
производителите на торове и сектора на
повишените разходи за суровини или на
рибарството. Тя дава възможност за
търговските ограничения. Следва да се даде
държавни
помощи
за
земеделските
приоритет
на
подпомагането
на
производители, засегнати от значителното
земеделските производители, които прилагат
увеличение на разходите за суровини.
устойчиви практики, като същевременно се
Цените и доставките на торове за фермерите
гарантира, че мерките са насочени към
ще бъдат наблюдавани, за да се гарантира,
секторите и фермерите, които са най-силно
че не са застрашени перспективите за
засегнати от кризата;
реколтата в ЕС. Комисията също така
• повече
аванси
по
директните
предлага държавите членки ежемесечно да
плащания, както и мерки за развитие на
съобщават данни за частните запаси от
селските райони, свързани с площ и животни,
стоки, които са от основно значение за храни
за земеделските производители, считано от
и фуражи, за да има своевременен и точен
16 октомври 2022 г.;
преглед на тяхната наличност.
• пазарни предпазни мерки в подкрепа
Укрепване
на
стабилността
и
на пазара на свинско месо с оглед на особено
устойчивостта на продоволствените системи
трудното положение на сектора;
Комисията призовава държавите членки
• извънредна и временна дерогация, за
да използват всички налични инструменти в
да се позволи производството на култури за
новите стратегически планове по ОСП за
храни и фуражи върху земя под угар, като
периода 2023-2027 г. да гарантират
същевременно се запази пълният размер на
ефективността и обхвата на системите за
плащането
за
екологизиране
Бюлетин
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социална закрила, както и достъпа на
земеделските производители. Това ще увеличи
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ефективността и обхвата на системите за
социална закрила, както и достъпа на
нуждаещите се до основни услуги. ЕК
призовава също така държавите членки да
дадат предимство на инвестициите, които
намаляват зависимостта от газ, горива и
входящи ресурси (като пестициди и торове),
например:
• инвестиции в устойчиво производство
на биогаз, с които да се намали зависимостта
от руския газ;
• инвестиции в прецизно земеделие, с
които да се намали зависимостта от
синтетични и минерални торове, както и от
химически пестициди;

По линия на „Хоризонт Европа“ ще се
инвестира в научни изследвания и
иновации, за да се замени използването на
синтетични торове.

По-голямата
ефективност
при
използването на азот, преходът към
екологосъобразен амоняк за торовете и
оползотворяването на биомасата са сред
предложенията,
представени
в
Съобщението на ЕК.
Укрепване на световната продоволствена
сигурност
ЕК подкрепя Украйна в разработването и
прилагането
на
краткосрочна
и
• подкрепа за улавяне на въглероден
средносрочна стратегия за продоволствена
диоксид, с която да се намалят емисиите на
сигурност, за да се гарантира, че суровините
парникови газове и да се осигурят по-добри
достигат до земеделските стопанства, когато
доходи за селскостопанските производители;
това е възможно, и че съоръженията за
• подкрепа за агроекологични практики,
транспортиране и съхранение се поддържат,
с която да се намали зависимостта от
за да се даде възможност на Украйна да
химически входящи ресурси и да се осигури
изхранва гражданите си и в крайна сметка
трайна продоволствена сигурност.
да си възвърне своите експортни пазари.
Продоволствената
устойчивост
е
Програмата на ЕС за спешна подкрепа в
неразделна част от продоволствената
размер на 330 млн. евро за Украйна ще
сигурност. При извършване на необходимите
спомогне за осигуряване на достъп до
преходи, определени в стратегията „От
основни стоки и услуги, както и за защита на
фермата до трапезата“ и стратегията за
населението.
биологичното
разнообразие,
EK
ще
Комисията
ще
осигури
редовно
гарантира, че общата производителност на
наблюдение и анализ на цените на храните
селското стопанство на ЕС не е застрашена.
и продоволствената несигурност и ще
Това означава по-голямо използване на
продължи
ангажимента
си
в
иновациите, за да се допринесе за устойчиво
международните и многостранните органи
увеличаване на добивите. По линия на
(ФАО, СТО, Г-7, Г-20) за координиране на
„Хоризонт Европа“ ще се инвестира в научни
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
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политиките.
изследвания и иновации, за да се замени
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(ФАО, СТО, Г-7, Г-20) за координиране на
политиките. Освен това ЕС увеличи
хуманитарната помощ за регионите и
населението, които са най-силно засегнати от
продоволствената несигурност.
В
програмата
за
международно
сътрудничество за периода 2021-2027 г. ЕС
ще работи за развитието на устойчивостта на
продоволствените системи с около 70
държави партньори. Освен това на срещата
на върха в Токио, посветена на темата за
изхранването на населението с оглед на
растежа, проведена през декември 2021 г. ЕС
и неговите държави членки се ангажираха да
продължат да се борят с недохранването,
поемай

поемайки значителен ангажимент в размер
на 4,3 милиарда евро, включително наймалко 2,5 милиарда евро от ЕС за
международно сътрудничество с цели в
областта на изхранването в периода 20212024 г. Освен това ЕС ще продължи твърдо
да се застъпва както за избягване на
експортните ограничения и забраните за
износ на храни, така и за добре
функциониращ единен пазар.
Публикацията е разработена от Институт
за агростратегии и иновации по материали
на Европейската комисия

Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 3/2022
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Нов данък върху пластмасовите опаковки в
Обединеното кралство от 1 април
От 1-ви април 2022 г, в Обединеното
кралство влиза в сила нов данък върху
пластмасовите опаковки.
Данъкът ще се прилага върху пластмасови
опаковки, които съдържат по-малко от 30%
рециклирана пластмаса.
Производителите и вносителите на поне
10 тона компоненти за пластмасови опаковки
през предходните 12 месеца, ще дължат
данък в размер на £200 на тон.
Производителите и вносителите, които
надвишават прага от 10 тона, ще трябва да се
регистрират към британските власти.
Това се отнася и за компании, чиито
опаковки съдържат поне 30% рециклирана
пластмаса, но те няма да дължат този данък.

В приложения файл и в линковете подолу ще намерите повече информация за
стъпките, които трябва да предприемат
всички производители, свързани с новия
данък:
1. Проверете дали подлежите на новия
данък върху пластмасовите опаковки
2. Проверете дали трябва да се
регистрирате с британските власти
Производителите, които не са сигурни
дали попадат в обхвата на новия данък,
могат да се обърнат директно към
Британската приходна и митническа агенция
на
следния
адрес:
indirecttaxdesign.team@hmrc.gov.uk
Източник: British Embassy Sofia

Опаковките, които попадат в обхвата на
данъка, обикновено са предназначени да
съдържат и предпазват стоките по пътя на
тяхната доставка, както и да бъдат
използвани
от крайния
печалби на гърба на гражданите и
Правителството
на потребител.
Северна Македония
Опаковките,
изработени
от повече
от един
производителите“.
реши
да ограничи
търговския
марж
на
материал, попадат
в обхвата
на този
данък,
Бектеши каза, че Държавният Пазарен
основните
хранителни
продукти
до 5%
на
ако
е материалът,
преобладаващ
Инспекторат ще увеличи контрола над
едропластмасата
и 10% на дребно
за три месеца.
по Очакванията
тегло.
ритейлърите през въпросния период,
са, че въвеждането на
добавяйки, че са предвидени глоби за
мярката, което започна от този месец и ще
неподчинение, вариращи от 800 до 10 000
продължи до 31-ви май, ще доведе до
евро, в зависимост от размера на
намаляване
на
цените
на основни
компанията.
хранителни стоки.
Бектеши също така съобщи „приемането
Решението
на
правителството
е
на закон за нелоялните търговски практики,
ограничено до определени хранителни
като се посочва, че „търговските маржове от
продукти.
30-50% във веригата на доставки са
Според министъра на икономиката
несправедливи, особено по време на
Крешник Бектеши, с оглед на повишаващата
пандемията.“
се цена на производителите на основни
хранителни продукти, това решение „има за
Източник: www.progressive.bg
цел да ограничи търговците от това да правят
гърба на на
гражданите
и
Бюлетинпечалби
на Съюз нана
преработвателите
плодове и зеленчуци
|Брой 3/2022
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Информация за световния пазар на преработени
плодове и зеленчуци
КИТАЙ

продукти попадат и пресни и сушени
зеленчуци, изсушен боб. За тях ще е
необходима
регистрация
на
производителите за износ в Китай от
Генералната администрация на митниците
на Китайската народна република.
Въпреки огромното производство на
преработени плодове и зеленчуци все още
импортът играе важна роля за развитието на
пазара.
Страната
е
известна
с
производството си на фасул. При тези
продукти Китай получават повече доходи от
експорт, затова процедурите за импорт са
усложнени.
В момента се наблюдава завишаване
вноса на преработени плодове и зеленчуци
от Виетнам, 34.9% или 213 млн. долара през
2021г. (информация от китайската митница).
Най-големите вносители на преработени
плодове и зеленчуци са Виетнам и САЩ.
Годишният оборот на САЩ възлиза на 201
млн. долара, Виетнам 148.9 млн. долара,
Корея 77 млн. долара, Филипините 66 млн.
долара.
Преобладаващи вносители на плодови
сокове в Китай са Бразилия, Виетнам,
Израел, Испания и Тайланд. Заради
световната
пандемия
се
наблюдава
намаляване износа на обработени плодове
и зеленчуци от Китай.
Като правило, преработените плодове и
зеленчуци не съдържат опасни вещества и
не разпространяват зарази, заради това
правилата за техният внос са относително
нормални.

През
последните
години
КОВИД
ситуацията се отрази върху преработените
плодове и зеленчуци, като намали приходите
от експорта и насочи усилията си към
вътрешния пазар. Осезателно се наблюдава
увеличаване на вътрешното потребление с
5.1% през 2021г. Вътрешният пазар се
развива в посока на потребяване на
качествени продукти в сравнение с
останалите години. Пазарът на обработени
плодове и зеленчуци възлиза на 133 млрд.
щатски долара, а фирмите, занимаващи се
със тази дейност са 16066. В тази индустрия
са заети повече от 615 599 човека.
Китай е един от основните производители
на боб, орехи и стафиди. Вътрешното
потребление на преработени плодове и
зеленчуци през 2021 г. е US $7,239 милиона.
През последните няколко години местното
производство на преработени плодове и
зеленчуци, включително сушени плодове,
сушени
бобови
растения
и
ядки,
непрекъснато се увеличава по стойност и
обем.
Основно
място
в
развитието
на
преработените плодове и зеленчуци заемат
сушените плодове. Китай заема 3 място по
тяхното производство след САЩ и Турция.
На 5 ноември 2021 г. Генералната
администрация на митниците на Китайската
народна република публикува разяснения
към "Правилника на Китайската народна
република
за
администриране
на
регистрацията на чуждестранни предприятия
за производство на вносни хранителни
продукти". В тази група от 18 категории
продукти попадат и пресни и сушени
Бюлетин
на Съюз наизсушен
преработвателите
плодове
|Брой 3/2022
зеленчуци,
боб. Зана тях
ще и зеленчуци
е

Източник: СТИВ – Пекин
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АЗЕРБАЙДЖАН

плодове и зеленчуци. Само общият
капацитет на консервните фабрики за
преработка на плодове и зеленчуци дава
възможност годишно да се произвеждат
повече от 850 милиона конвенционални
консервни продукти.
Мерките за насърчаване на износа
включват разширяване на мрежите от
търговски къщи. Търговски къщи на
Азербайджан оперират в Беларус, Казахстан,
Китай,
Латвия,
Обединени
арабски
емирства, Полша, Руската Федерация и
Украйна. От Фонда за насърчаване на износа
и инвестициите на Азербайджан (AZPROMO)
са
организирани
28
търговски
представителства с агронасоченост по света.
В същото време вътрешният пазар е залят от
продукция, което показва наличие на
потенциални обеми за износ на пресни и
преработени плодове и зеленчуци.
Най-важната посока на националната
стратегия
Азербайджан-2030
е
диверсификацията на износа с увеличаване
на дела на преработените продукти с високо
ниво на добавена стойност. Целевата задача
за навлизане на външни пазари е до 2030 г.
делът на преработените продукти да
достигне половината от общия износ, като в
тази дейност ще се включат активно и
агропарковете.
При тази ситуация възможността за
навлизане на български преработени
плодове и зеленчуци на местния пазар не е
оптимистична. Правените опити през 20182019 г. за доставки на ограничени
количества лечо, белени домати, чушки и
краставички в буркани не бяха сполучливи.
Потенциал биха могли да имат машини и
поточни линии за преработка, хладилници и
складово оборудване.

Зеленчуците и плодовете и тяхната
преработка
играят
голяма
роля
в
икономиката на Азербайджан, който поради
много добрите географски условия и добиви
има силно сравнително предимство в
производството на пресни и преработени
плодове и зеленчуци.
Поставената от правителството през 2012
г. задача да се сведе до минимум вносът на
селскостопански продукти е изпълнена.
Азербайджан внася консерви от онези
зеленчуци и плодове, които не растат в
страната и произвежда в достатъчни
количества за да задоволява вътрешния
пазар.
Според Държавния статистически комитет
обемът на износа на свежи и преработени
градинарски култури и плодове през 2020 г.
възлиза на 607,7 млн. щ. д., а миналата
година се равнява на една трета от общия
ненефтен износ на страната и нараства с 22,9
млн. щ. д. достигайки 630,4 млн. щ. д.
Страната е основен износител в Кавказкия
регион и с голям експорт за Италия, РФ и
страните от ОНД, Близкия изток, Турция,
Израел, Испания идр.
Азербайджан
има
задачата
през
следващите няколко години да удвои износа
на
селскостопанска
продукция.
Ефективността на политиката за увеличаване
на износа на храни се дължи до голяма
степен на способността на селскостопанските
предприятия да намалят разходите за
преработка на земеделската продукция като
същевременно поддържат ниво на качество,
което
отговаря
на
международните
стандарти. Според Министерството на
земеделието днес в страната има повече от
250 големи и средни предприятия,
специализирани
в
производството
и
преработката на месо и млечни продукти,
плодове и зеленчуци. Само общият капацитет
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 3/2022
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Предотвратяване и намаляване загубата на храни
На 17 февруари 2022 г. се проведе онлайн
среща на Платформата на Европейския съюз
за загуба и разхищение на храни. Това беше
първата среща на Платформата в рамките на
нейния втори мандат (2022-2026).
Дискусиите бяха фокусирани върху
действията и приоритетните области на
работа на Платформата през следащите 5
години и нейните подгрупи (даряване на
храни;
мониторинг
на
загубата
и
разхищаването на храни; предотвратяване на
разхищението на храни от потребителите;
посочване на датите за годност и трайност и
трайност
на
храните;
действие
и
изпълнение).

определени най-ефективните стратегии.
Със запвед на министъра на земеделието
е създадена работна група за управление и
наблюдение
на
изпълнението
на
дейностите, заложени в Плана за действие
към
Националната
програма
за
предотвратяване и намаляване на загубите
на храните (2021-2026 г.)
В състава на работната група са включени
представители
от
Министерство
на
земеделието, БАБХ, Център за оценка на
риска по хранителната верига, Българска
хранителна
банка
и
браншовите
организации в сектор „Храни“. Основната
задача на работната група е разглеждане на
въпросите, свързани с изпълнение целите на
Национална програма за предотвратяване и
намаляване на загубата на храни и изготвяне
на документите, предвидени в Плана за
действие
към
нея:
документ
за
функциониране на Националната платформа
относно загубите на храни; насоки и
ръководства за производителите на храни за
правилно определяне на срока на годност
(„използвай преди“) или срока на трайност
(„най-добър до“) на различните видове
храни, ръководство за добри практики за
преразпределение на излишъка от годни за
консумация храни от нуждаещи се лица, вкл.
След изтичане на срок „най-добър до“. До
момента са проведени 3 заседания на
работната група чрез видеоконферентна
връзка, на които всички отговорни
институции представиха информация от
тяхната компетентност относно напредъка
на дейностите, заложени в Плана за
действие към Националната програма за
намаляване загубата на храни.
Източник: MЗм

В свое обръщение към участниците Стела
Кириакидис,
Европейски
комисар
по
здравеопазване и безопасност на храните,
подчерта, че са необходими колективни
действия за борбата срещу хранителните
отпадъци и въздействието върху околната
среда, климат и общество. 18 държавичленки на ЕС, включително и България са
изготвили свои национални стратегии и
програми за справяне с разхищението на
храни.
В една устойчива хранителна система няма
място за хранителни отпадъци. Трябва да се
дефинират основните моменти, да се
поставят цели и да се наблюдават
инициативите. Тогава могат да бъдат
определени най-ефективните стратегии.
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 3/2022
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28% скок на цените на храните на едро
За една година цените на едро на храните,
които се продават по стоковите тържища са
скочили с 28.42%, показват обобщените
данни от седмичните бюлетини на
Държавната комисия по стоковите борси и
тържищата (ДКСБТ).
Само през отминалата работна седмица
(21-25 март) храните на едро са нараснали с
1.92%, като най-голямо е поскъпването
отново на слънчогледовото олио, а тази
седмица и на захарта,която замени брашното
тип 500 от миналата седмица, въпреки
мерките на правителството срещу спекулата,
обявени на 9 март, и започналите масови
проверки от регулаторните органи - ДКСБТ,
Комисията за защита на конкуренцията и
Комисията за защита на потребителите.
От зеленчуците най-много са нараснали
цените на оранжерийните краставици, а от
плодовете - на портокалите и бананите.
От последния седмичен бюлетин на ДКСБТ
става ясно, че храните на едро по стоковите
тържища през отминалите пет работни дни
са поскъпнали за 22-ра поредна седмица или
пет
и
половина
поредни
месеца
непрекъснато.
Толкова
продължителен
период не е отчитан досега от стоковия
регулатор.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ),
който се поддържа от ДКСБТ, и отразява
динамиката на цените на хранителните стоки
на едро, към 25 март е 2.065 пункта, спрямо
2.026 пункта към 18 март или седмично
поскъпване с 1.92%.
Нарастването на цените, обаче, се забавя,
след като преди това три поредни седмици
се ускоряваше, тъй като в предходната (14-18
март) беше отчетено повишение с 2.22%, а в
предишната (7-11 март) поскъпването беше с
1.80%, докато в първата седмица на март (28

1.80%, докато в първата седмица на март (28
февруари-4 март) повишението беше с
0.46%.
От началото на март храните на едро
общо са поскъпнали с 6.08 на сто. За
предходния месец февруари нарастването е
с 5.87%, а през януари е отчетено повишение
с 0.65%. Като цяло от началото на годината
цените на храните на едро са нараснали с
16.08 на сто.
От 13 март 2020 година, началото на
извънредното положение, а след това и
извънредната епидемиологична обстановка
(удължена до 31 март 2022 година), до 25
март 2022 г. храните на едро в страната са
нараснали с 34.70%, докато на годишна база,
спрямо 25 март 2021 година, ИТЦ се е
повишил с 28.42% (от 1.608 пункта), сочат
данните от бюлетините на ДКСБТ.
Седмичната равносметка показва, че от
включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ
34 хранителни продукти, 19 са поскъпнали,
12 са поевтинели и три са без промяна в
цената.
Въпреки забавеното поскъпване на
храните, през отминалите пет работни
ценовата ножица продължи да се разтваря
за 10-те основни храни, сравнявани от ДКСБТ
в 18 областни центрове.
Източник: www.economynews.bg

Най-голяма е разликата от 7.30 лева при
кравето
февруари-4
повишението беше
с 0.46%. и зеленчуци
Бюлетин
на Съюз март)
на преработвателите
на плодове
|Брой сирене
3/2022 (от 6.00 лв./кг във Варна до
13.30 лв./кг в Пловдив), 5.50 лева е
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Честито Възкресение Христово!
Великден е времето, когато изричаме своята съкровена молитва за
здраве и благополучие. Великден е онзи празник, който носи
посланието за силата на вярата и изпълва сърцата ни с душевен мир
и човеколюбие.
Нека се постараем да изпълним мислите и сърцата си с това, което е
чисто, светло и достойно за човека, това, което е градивно и
непреходно.
Нека величието на тези дни да укрепи духа ни за благородни дела!
Пожелаваме Ви светли и спокойни Великденски празници!
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