
Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци 
 
изх. № 59/19.09.2011 

 

        
Секторна програма „Леонардо да Винчи”,  дейност Мобилност 
 

 
До членовете на СППЗ 

 
 
Уважаеми колеги,  
 
Както вече Ви информирахме СППЗ спечели проект по секторна програма „Леонардо да Винчи”, 

дейност  Мобилност, който ще се финансира по линия на Програма „Учене през целия живот”. Темата на 
проекта е:  
„Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове 
и зеленчуци”. 

Основната дейност в проекта е провеждане на практическо обучение в Австрия по 
предварително заложена програма за период от две седмици - 10 работни дни, което е планирано за 
месец март 2012 година. Приемащата организация е Австрийският браншови съюз на хранително-
вкусовата промишленост в партньорство с Организацията за тестване на хранителни продукти във 
Виена. 

Крайните бенефициенти на мобилността ще бъдат 8 специалисти със средно-специално или 
висше образование, работещи на трудов договор във фирма, редовен член на СППЗ, съгласно чл.9 (1)  
от Устава на Съюза и 2 ескперти от офиса на СППЗ, които в ежедневната си работа се нуждаят от 
допълнителни знания и опит в една или повече от следните области: 

- Европейски аспекти: хигиена и качество; закон за храните; правила за етикетиране; правила за 
внос и износ от ЕС;  

- Производство: нови технологии и нови тенденции по отношение на качество и съдържание на 
храните; 

-  Маркетинг: позициониране; търговия на дребно; търговия на едро;  
-  Нови тенденции: био производство и регионалност. 

 
  Критерии за подбор на участниците в обучението: 
 

1. Да работят на трудов договор (като мениджъри или експерти) във фирма -  редовен член на 
СППЗ.  

2.Да работят в една от следните сфери на дейност: 
-  управление;  
-  производство: технология, безопасност, качество, етикетиране; 
-  маркетинг, реклама, търговия; 

       3..  Да имат висше или средно специално образование и добре да познават сектора в който работят; 
       4. Да поемат ангажимент след края на мобилността да предадат получените знания и опит, като 
участват в обученията и семинарa, които Съюза ще организира с тази цел; 
       5. Да предадат наученото на останалите специалисти и служители във фирмите, където работят, 
както и в резултат на практиката да популяризират идеята за учене през целия живот; 
      6. Да имат базово ниво на владеене на английски и/или немски език. 
      7. Фирмата излъчваща кандитата  трябва да е превела мин.75% от дължимия членски внос за 2011г. 
към 30.09.11. 
 

Съгласно условията на проекта: 
-   всеки участник подписва декларация, че към момента не е получавал финансиране за участие 

в Мобилност по програма „Леонардо да Винчи” 
-   с всеки от одобрените участници в обучението се подписва индивидуален Договор по образец 
 
 



-   на всеки одобрен участник в обучението са предвидени средства за предварителна езикова 
подготовка  /немски, английски/ и  задължително се представя в СППЗ сертификат за преминалото 
езиково обучение. 

 
- преди провеждането на обучението, всички участници преминават предварителна културна 

подготовка, свързана с историята, културата и специфичните характеристика на страната домакин - 
Австрия. 

-   след приключване на обучението всеки участник получава документ Europass Мобилност. 
 
Необходими документи: 
- CV на лицето, което се предлага за участие в практиката 
- мотивационно писмо 
- копие от трудовия договор /без часта с финансовите условия/ 
- копие на документа за самоличност 
- копие на документа за завършено образование  

 
Моля, изпратете  документите на предлаганото от Вашата фирма лице, в срок до 07.10.2011г. на 

e-mail-ите на СППЗ: office@org-bg.net; union@org-bg.net 
 

Съгласно условията на проекта назначена за целта Комисия ще направи: 
- подбор на участници по документи 
- провеждане на интервю с избраните кандидати за измерване потенциала за развитие на 

всеки отделен кандидат и определяне на тези, чието обучение би имало най-положителен 
ефект за дейността на Съюза.  

 
Следва да се има в предвид, че след подписване на протокола от Комисията, името на 

одобрения  участник в обучението не може да се променя. 
 

 
 
 

Отново изпращаме и предварителната   
 
 

П р о г р а м а 
 
Ден 1 – понеделник   

Приветствие и въведение 
Опитът на австрийската хранително-вкусовата промишленост в контекста на европейското законодателство:  
Важни аспекти при износ на преработени храни в и извън ЕС;  
Важни разработки в правилата за етикетиране. 

Ден 2 – вторник  
Браншови семинар - Преработка на плодове и зеленчуци: технология, съставки, организация. 
Най-нови промени в хранителното законодателство;  
Хигиена и качество;  
Посещение на Организация за тестване на хранителни продукти, Виена 

Ден 3 - сряда 
Фирмено посещение / посещение на институция 

Ден 4 – четвъртък 
Фирмено посещение при преработвател на плодове и зеленчуци 

Ден 5 - петък 
Данни свързани с хранителната стойност на преработените храни.  
Качествено производство от гледна точка на земеделските производители. 
Производство и нови технологии (погледа на преработвателите) 

Ден 6 - понеделник 
Приложен Маркетинг в бранша - преработени плодове и зеленчуци. 
Възможности в модерната европейска търговия на дребно с хранителни стоки. 
Въвеждане на пазара и позициониране на преработените хранителни продукти, инициативи свързани с износа. 

Ден 7 - вторник 
Фирмено посещение при  преработвател на плодове и зеленчуци 

Ден 8 - сряда 
Посещение на производствени обекти - био предприятие 

Ден 9 - четвъртък 
Посещение на дистрибуторски фирми / търговски вериги. 

Ден 10 - петък 
БИО и регион на произход, като фактори за успех при въвеждането на пазара. 
Пресни плодове и зеленчуци за здрави потребители (въпроси свързани с храненето). 
Важни аспекти в работата и организацията на браншовия съюз, лобиране при плодовете и зеленчуците. Финална 

дискусия, заключение и изводи. 


