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МЕМОРАНДУМ
от
срещата на производителите и преработвателите на
плодове и зеленчуци в България
На 20 март по инициатива на Съюза на преработвателите на плодове
и зеленчуци в град Пловдив, се проведе среща за обсъждане на
състоянието на Сектора - производство и преработка на плодове
изеленчуци в България, на коиято присъстваха представители на
Асоциация български пиппер /АБП/, Национален съюз на градинарите
/НСГ/, Министерство на земеделието и горите /МЗП/ , ДФЗ, Изпълнителна
агенция по хидромелиорации, Министерство на икономиката
и
енергетиката /МИЕ/ и Българска стопанска камара /БСК/.
След обстойно обсъждане на причините довели до днешното лошо
състояние на сектора - Производство и преработка на плодове и зеленчуци
бяха очертани основните проблеми стоящи пред неговото развитие.
Предвид спецификата на това производство и значителната степен
на неговото подпомагане и регулиране в световен мащаб, се набелязаха
проблеми, които могат да бъдат решени на бизнес ниво и такива, които
могат да бъдат решени само с участието на Държавните институции.
Досегашната държавна политика за Сектора е по скоро хаотична и
често пъти ненавременна, което води до задълбочаване на проблемите.
Участниците в срещата изразиха своето твърдо становище, че в
България може и трябва да се произвеждат и преработват български
плодове и зеленчуци.
Задълбочаващата се криза в сектора може да бъде преодоляна само
със съвместните усилия на всички заинтересовани страни, в това число и
на държавните органи и организации.
Участниците в срещата набелязаха и предложиха следните основни
стъпки за решаване на очертаните проблеми оформени в
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ПРОГРАМА ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ
І.
Да се сформира работна група с представители на всички
заинтересовани страни с основна задача

Създаване на краткосрочна /2години/ и средносрочна
/5години/ стратегия за развитие на сектора, като за целта се :
1.
2.
3.

Определи дела на производството на плодове и зеленчуци
предназначени за преработка и за прясна консумация (за
пазара)
Направи баланс на производството и потреблението
Уточни финансовия и административния ресурс с който може
да се осъществят промени в сeктора.

ІІ. Да се обсъдят възможностите за незабавно подпомагане на
производителите на плодове и зеленчуци и да се намери решение на
многократно поставяни въпроси:
1.
Ползването на вода за поливане
2.
Възстановяване на акциза за горивата съобразено с участието
им в структурата на себестойността на отделните култури.
3.
Засилване ролята на българската наука за запазване на
типични български сортове плодове и зеленчуци.
4.
Подпомагане на производителите с консултации за
селскостопански практики и агротехнически мероприятия.
5.
Опазване на реколтата от природни бедствия.
6.
Разработване на действащи програми за наемането на сезонна
работна ръка.
Интересите на всички участници в срещата са еднакви и трябва да се
намерят необходимите организационни и финансови средства, за да не
изчезне от икономиката на страната този Сектор, който е донесъл много
известност и признание на българската лека промишленост.
В заключение участниците в срещата изразиха своята готовност да
работят за бъдещото развитие на Сектора, за утвърждаването му на
националния и на международните пазари и за възможността и занапред
на всяка българската трапеза да присъстват родни плодове и
зеленчуци.
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