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Продукт

Заводски
хляб

Тостерен
хляб

Бутиков
хляб/
закуски

Сладки теста/кроасани

Vivo 25 kg
Френската 500 g
Lesafmaya 500 g
Fala Verde 500 g
Vivo 500 g

ПРЯСНА МАЯ

“ВИВО”
ПРЯСНА РОНЕНА МАЯ
ЗА ХЛЯБ

За приложение
в индустриални условия
Висока производителност =
висока подемна сила
+
високо съдържание на сухо вещество

Прясна ронена мая „Виво” е под
формата на трохи в свободно състояние
и е подходяща за индустриални
клиенти. Може да се мери на ръка, да
се дозира автоматично, както и да се
разтваря предварително във вода.
Прясна ронена мая „ Виво” е с висока
концентрация на сухо вещество и
по-голяма активност, откъдето идва
по-малкото влагане и по-голямата
трайност.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА:
4 По-лесно хомогенизиране при
замесване и улесняване на
ферментационния процес

4 Спестява време за разопаковане

4 По-добра хигиена на труда

4 Оптимизиране на процесите

www.facebook.com/vivomaya.bg
www.lesaffre.bg

ЗДРАВЕ И УДОБСТВО
тенденции в хлебопекарния сектор
Сузане Дьоринг
- главен секретар
на AIBI, Брюксел
Тази статия
разглежда темата за пазарните
тенденции “здраве” и “удобство”,
в частност на хляба и хлебопекарния сектор. Какво
трябва да знаят
хлебопекарните
предприятия, за
да реагират адекватно на тези нарастващи потребителски стимули и за да предприемат найдобрите практики по отношение на съставките
и технологичните методи за приготване.
Тенденциите за удобна и здравословна храна са
двете най-доминиращи тенденции сред потребите
лите на европейския хранителен пазар. Те са под
крепяни най-силно от самотно живеещите възраст
ни в сравнение с други типове домакинства. Тези
пазарни тенденции вече значително са повлияли
моделите на консумация на храна.
По-задълбочени изследвания сред потребители
потвърждават, че има нарастващо внимание и за
гриженост за връзката между здравето и диетата.
Осъзнава се, че добрият здравен стаус удължа
ва живота, докато подобряването на качеството на
живот е навлязло в състояние без промяна.
А същевременно потребителите и избират “удоб
ната” храна, тази която е лесна за ядене, леснодос
тъпна - 24 часа, 7 дни в седмицата - на различни
места в различни моменти.
Понастоящем консуматорите изискват както
здравословен, така и “удобен” продукт по същото
време. Въпреки това, маркетингови специалисти
изрично съветват операторите на храни да третират
двете тенденции разделно, като несъвпадащи (1).
По-задълбочен поглед върху този проблем носи
разбирането, че за да бъдат задоволени нуждите на
потребителя, не е нужно всички хлебни продукти да
4

бъдат “здравословни” и “удобни” по същото време.
Хлябът като цяло е възприеман като здравослов
на част от дневното хранене/меню. Хлебните проду
кти варират много и от хранителна гледна точка са
възприемани от потребителите по много различни
начини. Хлябът е беден на мазнини, богат на въгле
хидрати и предоставя комплекс въглехидрати с фи
бри. Той допринася значително за приема на много
хранителни вещества, включително белтъци, фоли
ати (соли на фолиева киселина), магнезий, желязо,
калций и фибри. Тортите и бисквитите са по-скоро
възприемани като храна за удоволствие, богата на
мазнини, захари и яйчни компоненти.
Потребителят е движен от силна двойнственост
на храната: той обича да се храни здравословно,
но в същото време му харесва да чревоудогничи.
Хлябът като дългогодишен традиционен продукт е
възприеман като здравословна храна и диетолози
препоръчват неговия ежедневен прием (7,8). Но
докато съществува тази консуматорска тенденция
за по-здравословна и автентична храна, е важно
хлябът да запази мястото си в модерната и здраво
словна диета.
Следователно отговорът не лежи главно в рефор
мулиране на рецептите за хляб, а в подобряване об
разът на хляба и фокусиране върху самия продукт.
Важно съобщение за пекарите и хлебопроизводи
телите е да поставят хлябът в продуктова пазарна
атмосфера, която акцентира върху здравословния
характер на продукта и съществременно разказва
история. Защото ежедневния прием на хляб е част
от ежедневното балансирано хранене.
Въпреки това, обогатяване със съставки, които
са обичайно представени в продукта, като фибри и
белтъци, може да изиграе важна роля и е много ве
роятно да бъде позитивно възприето от клиента(2).
Успехът на обогатения продукт се обясняват с усе
щането за естествеността му.
Регламентът за здравни претенции (3) предоста
вя ясни и строги правила за точния текст на пре
тенцията и условията трябва да бъдат изпълнени,
когато се изписват на опаковката

ИЗТОЧНИК НА ФИБРИ/С ВИСОКО
Áúëãàðñêè õëÿá 1/2014

СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИБРИ
Хлябът натурално съдържа фибри и комплексни
въглехидрати и обогатяването му с фибри може да
добави хранителен ползи Претенцията, че дадена
храна е източник на фибри (или с високо съдър
жание на фибри), може да бъде направено, когато
продуктът съдържа респективно 3 гр. (6 гр.) фибри
на 100 гр. или поне 1,5 гр. (3 гр.) фибри на 100
ккал.

БЕЛТЪЦИ
Претенцията, че хлябът е източник на протеин
може да бъде направено, когато поне 12% от енер
гийната стойност на храната е предоставен от бел
тъци.

ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ
В Европа няма общоприета дефиниция за пъл
нозърнест хляб. Производството на хляб, съдържащ
основни част от зърното, включващи трици, ендос
перм и зародиш, позволява на хлебопроизводите
лите да наименоват този хляб “пълнозърнест”. Дие
толозите предпочитат пълнозърнести продукти, тъй
като те предоставят повече витамини, минерали и
фибри в сравнение с рафинирани продукти. Но пре
калената консумация на пълнозърнест хляб може
също да доведе до напълняване (9,10). Идеята, че
пшеницата води до прекалена пълнота/затлъстява
не или до болестно състояние е наскоро отхвърлена
от учени. Те стигнали до заключението, че консума
цията на пълнозърнести продукти има положителни
ефекти върху здравето (6).

ПАРАДОКСЪТ НА ПОТРЕБИЛЕСКОТО
ПОВЕДЕНИЕ
Потребители имат различно поведение според
това, къде се намират и показват взаимоизключва
щи се модели на потребление. Например на работ
ното си място могат да предпочитат здравословен
хляб със сурови зеленчуци и може би веднъж ме
сечно, по повод рожден ден, ще се поглезят, като
изберат висококалорична торта. Ключът към успеха
на хлебопекарните продукти е не да се модифици
рат чрез реформулиране, а да се намери подходя
щата маркетингова стратегия, предлагаща и двата
продукта в точното време, в правилния контекст за
потребителя.
Потребителят е задвижван от силното двусмис
лие на храната: Той обича да се храни здравослов
но, но в същото време обича да й се наслаждава,
той обича храната да бъде удобна (лесна за достъп,
навсякъде), но и предпочита продукти, които са ав
тентични, които разказват история и имат образа
Áúëãàðñêè õëÿá 1/2014

на домашно приготвени и обещават емоционална
награда.
Важно е да се отбележи, че прилагането на хра
нителната информация за потребителите (Регламент
1169/2011/EC) ще изисква задължително етикети
ране на хранителната стойност върху опаковките на
хранителните продукти.
Може би по-нататъшни идеи, подкрепяни от
"дигиталната ера" и интернет платформи, могат да
донесат пресните печива една крачка по-близо до
клиента у дома и на работното място (4), помагайки
на хлебопроизводителите да отговорят по-добре на
нуждите на потребителите за здравословни и "удоб
ни" хлебни продукти; следователно AIBI избра "диги
талния потребител" като основна тема за следващия
AIBI Конгрес в Атина, юни 2015, за да анализира позадълбочено тези тенденции на потребителите.
Източници:
1. Influence of Health and Environmental Information
on Hedonic Evaluation of Organic and Conventional
Bread
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.17503841.2008.00723.x/abstract
2. Poulsen, Jacob, http://econpapers.repec.org/
paper/hhbaarmap/0062.htm
Danish study on Danish consumers’ attitudes
towards functional foods
3. Health Claim regulation: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:012:000
3:0018:EN:PDF
4. www.tastetomorrow.com
5. Euromonitor top ten consumer trends 2013:
http://blog.euromonitor.com/2013/01/top-10consumer-trends-for-2013.html
6. Journal of Cereal Science 58 (2013)209-2015
http://ac.els-cdn.com/S0733521013000969/1s2.0-S0733521013000969-main.pdf?_
tid=682b19d0-7e97-11e3-b81a00000aab0f6c&
acdnat=1389867630_a77e7f5be2084acb7cf6c81
3d966bf51
7. German society of nutrition DGE: www.dge.de
http://www.dge.de/modules.php?name=Content&
pa=showpage&pid=25
8. British nutrition society: www.nutritionsociety.
org
http://www.nutritionsociety.org/yournutrition/
articles/should-we-abandon-our-daily-bread
9. http://www.healthgrain.org/regulatory_issues/
whole_grain
10.http://wholegrainscouncil.org/wholegrains-101/existing-standards-for-whole-grains
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Данъчно законодателство

Промени в плащането на
данъчните и осигурителни
задължения
Във връзка с решение на Конституционния съд, с което текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
бяха обявени за противоречащи на Конституцията, Народното събрание прие
промени в ДОПК, според които от началото на март 2014 г. плащанията на
задълженията за данъци и осигурителни вноски ще се извършват по 4 банкови
сметки към съответната териториална структура на НАП.
Четирите банковите сметки са за:
Централен бюджет - по тази банкова
сметка се превеждат всички задължения за ДДС, годишни и авансови вноски по ЗКПО, включително данъци при
източника, авансови, окончателни и
данъци при източника на данъка върху
доходите на физическите лица и други
данъци. По тази сметка се превеждат
и глоби и имуществени санкции, наложени от органите на НАП, както и лихвените плащания по просрочени задължения към централния бюджет.
Вноски за социално-осигурителни
фондове - по тази сметка се превеждат вноските за ДОО от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания
Вноски за Националната здравноосигурителна каса (Вноски за здравно
осигуряване) - за внасяне на вноски за
здравно осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Важно е да се отбележи, че за всяка
от четирите сметки е приложим принципът за погасяване на най-ранното по
падеж задължение. Последното правило важи за всеки отделен вид задължение (данък, осигурителна вноска и т. н.)
Това означава че ако има непогасени за6

дължения за ДДС за три данъчни периода например и бъде наредена сума, покриваща размера само на една от трите вноски, то тя ще погаси най-старото (с най-ранен падеж) задължение.
Аналогично е положението, когато има
непогасени различни данъчни задължения, като например задължения за корпоративен данък, данък върху доходите
и ДДС. В тази хипотеза плащанията
също погасяват дълга, възникнал найрано.
Друга съществена промяна, въведена
с измененията на ДОПК е премахването на досегашния принцип при подадена декларация и наредено плащане
преди изтичането на крайния срок за
това, сумата по плащането да се визуализира като надвнесена до настъпването на падежа и да се обвързва със
задължението едва при настъпването
на крайния срок за плащане. След промените, всяко наредено плащане, срещу което има задължение, се обвързва
автоматично без да се изчаква изтичането на крайния срок за плащане. За
всеки отделен вид задължение (данък,
осигурителна вноска и т. н.) се запазва
въведеното от края на 2013 г. облекчение на погасяване на публичните задължения, събирани от НАП, а именно първо се погасяват всички главници, а едва
след това лихви.

Нови кодове за вид плащане
Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета
от 1 март 2014 г. се откриват три нови
кода за вид плащане:
11 00 00 - за плащане за данъци (приходи на централния бюджет)
55 11 11 - за плащания за социалноосиПродължава на 9 стр.
Áúëãàðñêè õëÿá 1/2014
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Прогнози

Повишена е прогнозата за
световното производство на
пшеница, царевица и соя
Министерството на земеделието на САЩ повиши
прогнозата си за световното производство на пше
ница, царевица и соя за сезон 2013/14.
В първата си прогноза за 2014 г. институцията
повиши прогнозата си за производство на царевица
до 966.92 млн. тона за този сезон, което е увеличе
ние в сравнение с 964.28 млн. тона за стопанска
та 2012/13 г. Повишението се предвижда въпреки
намалението на продукцията до 353.72 млн. тона в
сравнение с 355.33 млн. тона за миналата стопан
ска година.
Прогнозата за производство на царевица е по
вишена от 45.43 млн. тона на 41.44 млн. тона. Нуж
дата от царевица за фураж се е повишила до 134.63
млн. тона в сравнение с 132.09 млн. тона през де
кември миналата година, като производството на
царевицата използвана за етанол също ще се по
виши до 1.27 млн. тона в сравнение с предишната
прогноза на Министерство на земеделието. Увели
чението се дължи на повишените очаквания за про
изводство на етанол.
Понижението в производството на царевица в
САЩ, заедно с прогнозите за Аржентина (25 млн.
тона, с 26 млн. тона по-малко в сравнение с мина
лия месец) и в ЕС (64.69 млн. тона благодарение
на производството във Франция) ще се компенсира
благодарение на производството на Китай от 217
млн. тона. Прогнозата за внос на китайска царевица
също беше намалена на 5 млн. тона в сравнение
със 7 млн. тона, като се очаква наличното количе
ство след жътва да се увеличи от 67.46 млн. тона на
71.47 млн. тона.
Прогнозата за консумация на едро зърно в свето
вен мащаб се е увеличила е за 4.2 млн. тона поради
повишената употреба на царевица в САЩ и на ече
мик в ЕС и Русия. Прогнозата за светоната търговия
на царевица за 2013/14 е понижена, като се очаква
вносът от Китай да намалее с 2.0 млн. тона.
Прогноза за пшеница
Очаква се производството на пшеница през се
зон 2013/14 да се повиши с 1.5 млн. тона до 888.8
млн. тона, като производството за Китай и страни
те от бившия СССР ще компенсират намалението в
производството в Аржентина и ЕС.
Китай ще произведе с около 1.0 млн. тона повече
в сравнение със сезон 2012/13 г., докато увеличе
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нието при Таджикистан е с 0.3 млн. тона. Русия ще
произведе общо около 52.1 млн. тона, Аржентина
около 10.5 млн. тона, а ЕС около 142.9 млн. тона
пшеница.
Прогнозата за износ от ЕС е повишена с 1 млн.
тона до 26 млн. тона, а местното търсене е нама
лено с 1 млн. тона до 119.75 млн. тона. Очаква се
на пазара да има около 11.95 млн. тона пшеница.
Износът от Русия също е увеличен с 0.5 млн. тона
до 16.5 млн. тона, но Аржентина ще изнесе около
0.5 млн. тона по-малко и ще достигне 4 млн. тона.
Увеличеното търсене в Северна Африка и Близкия
Изток стимулира износа от ЕС и Русия, докато на
маленият износ от Аржентина сочи към внос на су
ровината от САЩ към Бразилия“, се казва в доклада
на американското земеделско министерство.
Световното производство на ечемик през
2013/14 г. е увеличено до 1.6 млн. тона, имайки
предвид увеличението в производството в ЕС, Ар
жентина и Русия.
Производство на маслодайни семена
Министерство на земеделието на САЩ очаква
рекордно производство на маслодайни семена от
505.9 млн. тона през сезон 2013/14 г. Производ
ството на соя ще бъде 286.8 млн. тона в сравнение
с 1.9 млн. тона от САЩ и Бразилия.
Производството на соя е повишено до 89.51 млн.
тона в сравнение с 88.66 млн. тона през декември.
Реколтата на Бразилия е повишена с 1.0 млн. тона
до рекордните 89.0 млн. тона. Увеличението се дъл
жи на увеличение на площта за сеитба.
Производството на слънчогледови семена в све
товен мащаб е повишена с 1.3 млн. тона до 43.7
млн. тона, като прогнозите за Украйна, Русия и ЕС
са рекордни. Производството за Украйна е повише
но с 1.0 млн. тона на месец до 12.5 млн. тона, което
се дължи на увеличената производителност.
Продажбите на маслодайни семена ще се уве
личат в сравнение с месец декември 2013 г. и ще
достигнат 128.0 млн. тона. Според доклада износът
на соя за САЩ ще бъде балансиран от очакваното
намаление на износа от Аржентина и Канада.
Световното производство на маслодайни семе
на ще бъде около 85.1 млн. тона, с 2.3 млн. тона
повече от месец декември 2013 г. Това се очаква
благодарение на увеличение на производсвтото на
Áúëãàðñêè õëÿá 1/2014

соя в Аржентина и Бразилия, както и на увеличеното
производство на рапица в Канада и на по-високото
производство на слънчогледови семена в Русия и
Украйна.

Добивът от зърно в ЕС ще нарасне
с 12 млн.т през следващите 10
години
Увеличението на потреблението на зърно, месо
и млечни продукти ще допринесе за развитието на
селскостопанския отрасъл в ЕС през близките десет
години, информира Bloomberg.
Агенцията коментира, че прогнозите на Европей
ската комисия предвиждат увеличение на добива от
зърно в Общността с 3,9 на сто (12 млн. т) в сравне
ние с резултата от 2013 г. - до 316 млн. тона.
Съгласно оповестените наскоро прогнозни данни
през същия период производството на месо и краве
мляко в ЕС ще нарасне съответно с 4,1 % (1,8 млн.
т) и 4,6% (6,9 млн.т ) до 45,5 млн.т и 157,3 млн.т.
Европейските експерти очакват стабилна цено
ва конюнктура и изтъкват, че увеличеното световно
потребление и развитието на биогоривната индус
трия ще бъдат основни фактори, подкрепящи паза
ра в средносрочен план.
В сравнително близка перспектива се очертава
увеличение на площите за отглеждане на мека пше
ница, царевица и рапично семе в ЕС, за сметка на
редуцирането на посевите с ечемик и твърда пше
ница.

Потреблението на зърно в ЕС през близките де
сет години ще нарасне 18 млн.т (6,5%) до 297,9
млн.т, в това число 20,6 млн. т за производство на
биогориво (10,1 млн. т - 2013 г.).
Добивът от мека пшеница през 2023 г. се оце
нява на около 137,9 млн.т (136,0 млн. т - 2013 г.),
а реколтата от царевица - 79,3 млн.т (64,5 млн. т
- 2013 г.).

Прогноза за ръст на глобалната
зърнена реколта за трета поредна
година
През следващата година посевите с пшеница
ще се увеличат с 2.5% до 224,2 млн. хектара. Това
гласи прогноза на Международния съвет по зърно
то (IGC). Ако подобна прогнозата се реализира, ще
има увеличение на глобалните добиви от пшеница
за трета поредна година. Безспорен лидер в про
изводството на пшеница в момента е Индия с 31.5
млн. хектара, следвана от Китай с 24.3 млн. хектара.
През миналата година посевите с пшеница в Канада
достигнаха десет годишен пик от 10,4 млн. хектара,
но тази година се очаква това постижение да бъде
намалено до 9,9 млн. хектара. За ЕС се очаква ми
нимален спад на площите, предвидени за засяване
с пшеница с 0,4 млн. хектара до 26,1 млн. хектара.
По чуждия печат

Промени в плащането на данъчните
и осигурителни задължения
Продължение от 6 стр.
гурителните фондове към НОИ
56 11 11 - за здравни вноски (приходи
към НЗОК)
Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат с код за вид плащане 58 11 11.
Общият код за вид плащане на данъци и осигурителни вноски, който се
ползваше при действието на единната
сметка, се закрива.
В ТД на НАП ГДО е открита нова банкова сметка за администриране на приходите от дивидент за държавата и
вноските от 50 на сто от наемите съгласно §19 от ЗДБРБ за 2012 г. и подобните разпоредби от законите за държавния бюджет за съответната годиÁúëãàðñêè õëÿá 1/2014

на и наказателните лихви върху тях.

Платежни документи
Образците на платежните нареждания не се променят след измененията в
ДОПК. В тях задължително, както и досега, трябва да се попълни информация
за задълженото лице и наредителя, код
за вид плащане (обърнете внимание, че
за всяка от 4-те сметки съществува
отделен код за вид плащане) и сумата с цифри и думи. Не е необходимо да
се посочва период, за който се отнася
плащането, защото при постъпването
на сумата, тя ще бъде обвързана със
задължението с най-ранен падеж.
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БЮЛЕТИН

БЮЛЕТИН
ЗА ЗЪРНЕНИТЕ ЗАПАСИ И ПАЗАРА
НА ЗЪРНО В СТРАНАТА
КЪМ 28.02.2014 г.
Предлагане: Общия ресурс зърно с който стра
ната разполага реколта 2013-та год. е в размер на
11 214 566, в т. ч.:
- Произведените количества зърно, по данни на
МЗХ възлизат на 10 635 379 тона.
- Преходен остатък /от основните зърнени култу
ри/ - 540 000 тона.
- Постъпили количества зърно /внос и вътрешно
общностни доставки/ - 39 187 тона.
Потребление: Потреблението на зърно, възлиза
на общо 8 403 222 тона, от които:
- напуснали количества - 6 067 925 тона, /от тях
за страни от ЕС - 4 179 804 тона/.
- за преработка - 2 335 297 тона, /производство
на брашно, преработка, храна за животни и семе
на/.
В края на февруари 2014 година, наличните зър
нени запаси от основните зърнени и маслодайни
култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед,
рапица, ръж, овес, тритикале и оризова арпа възли
зат на 2 811 344 тона. Към същият период на 2013
година, общите зърнени запаси са възлизали на
3 259 217 тона.
Налични зърнени запаси в страната от пшеница,
ечемик, царевица, слънчоглед и рапица към края на
февруари 2011 - 2014 год.

Пшеница

Предлагане: Ресурса от пшеница с който страна
та разполага от реколта 2013 г. към 28.02.2014 г. е
в размер на 5 060 912 тона в т. ч.: производство 4 826 863 тона, по данни на МЗХ, преходен остатък
от реколта 2012 г. - 220 000 тона и влезнали коли
чества - 14 049 тона.
Потреблението за периода 01.07.2013 г. 28.02.2014 г. възлиза на 4 396 000 тона, от тях: за
производство на брашно, фураж и семена за посев 1 254 000 тона, напусналите количества са в размер
на 3 142 000 тона /от тях - 2 177 000 тона за страни
от ЕС/.
Наличното количество от пшеница към 28.02.2014
г. е в размер на 906 705 тона.
Наличната пшеница в зърнопреработвателни
предприятия към 28-ми февруари 2014 г. е в размер
на 292 627 тона.
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Необходимото количество зърно за потребление
до следващата реколта се прогнозира в размер на
434 000 тона.
Към 30.06.2014 г. остатъка от пшеница се оценя
ва на 472 705 тона, от които 200 000 тона са не
обходими като преходен остатък в периода на след
жътвено дозряване на пшеницата до следващата
реколта.

Ечемик

Предлагане: Количеството с което страната раз
полага, към 28.02.2014 г. е в размер на 707 329
тона. Производството на ечемик по данни на МЗХ от
реколта 2013 г. е 696 392 тона, преходен остатък от
предходна реколта - 10 000 тона, влезнали количе
ства - 937 тона.
Потребление: Потреблението на ечемик след
01.07.2013 г. е в размер на 596 204 тона, в т. ч.
- 245 170 тона за преработка, фураж и семена за
посев; напуснали количества - 351 034 тона, от тях
за страни от ЕС - 73 866 тона.
Към 28-ми февруари 2014 година ечемика въз
лиза на 111 125 тона.
В зърнопреработвателните предприятия в края на
м. февруари 2014 г., складираният ечемик е в раз
мер на 37 082 тона.
Необходимото количество ечемик за храна на
животни и пивоварната промишленост до следва
щата реколта, възлиза на 111 000 тона.

Царевица

Предлагане: По данни на МЗХ, реколта 2013 г. възлиза на 2 591 118 тона. Преходен остатък от ре
колта 2012 г. - 227 000 тона. Влезналите количества
след 01.09.2013 г. са в размер на 8 050 тона.
Общия ресурс с който страната разполага, възли
за на 2 826 168 тона.
Потребление: Царевицата за преработка и про
изводство на фураж възлиза на 424 314 тона. На
пусналите количества са в размер - 1 519 000 тона,
от тях за ЕС - 1 063 000 тона. Общото потребление
възлиза на 1 943 314 тона.
Наличността към 28.02.2014 г. възлиза на 882
854 тона.
В зърнопреработвателните предприятия в
Áúëãàðñêè õëÿá 1/2014
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Пшеница

Ечемик

края на м. февруари 2014 г. са складирани общо
110 701 тона.
Необходимото количество зърно за потребление
- преработка и фураж, възлиза на 459 000 тона.
Свободните количества се оценяват на 423 000
тона.

Слънчоглед

Предлагане: По данни на МЗХ за реколтната 2013
г. производството е 1 788 206 тона, преходен оста
тък от реколта 2012 г. - 23 000 тона. Влезнали коли
чества - 14 788 тона.
Общия ресурс е в размер на 1 825 994 тона.
Потреблението на слънчоглед след 01.09.2013 г.
е в размер на 1 028 448 тона, от тях за преработка
- 249 886 тона и напуснали количества - 778 562

Царевица

Слънчоглед

Рапица

тона/в т.ч. за страни от ЕС - 608 704 тона/.
Наличност: Към 28.02.2014 г. наличността е раз
мер на 797 546 тона.
Складираният слънчоглед в маслодобивните
предприятия възлиза на 121 839 тона.
Необходимостта от слънчоглед до следваща ре
колта възлиза на 270 000 тона.
Свободните количества се оценяват на 527 000
тона.
Средните цени /без ДДС/, при които е търгувано
зърното в страната за месец февруари 2014 г. по
видове култури са: пшеница 341 лв./тон; ечемик 301
лв./тон; царевица 288 лв./тон и слънчоглед 589 лв./
тон.
По данни на НСЗ

АКТУАЛНО
Във връзка с прилагането на Утвърден Стандарт “България” за основните видове хляб, БКИХСБ
уведомява всички хлебопроизводители, че могат да закупят запазената марка на стандарта от
офиса на Камарата, гр. София, бул. “България” 110, офис 7А.
Лице за контакт - Кольо Колев, тел: 0886 856 099
ПРОЦЕДУРА
за получаване на право на производство на хляб по Утвърден Стандарт “България”
1. Молба свободен текст до Директора на Областната Дирекция по Безопасност на храни (ОДБХ).
2. В срок от 7 работни дни назначена комисия извършва проверка на място.
3. Директорът на Областната Дирекция по Безопасност на храни изпраща писмо-уведомление на
одобрения производител.
4. Одобреният производител закупува правото на ползване на запазената марка на Утвърдения
стандарт от браншовата организация.
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ЕС и ООН: Трябва да намалим
отпадъците си от храна
Държавите-членки на ЕС трябва да вземат драстични
мерки, за да намалят количеството храна, което не се
използва и се изхвърля, както и да изоставят методите за
интензивно земеделие. Това е официалното становище
на участниците в конференция в Брюксел, организира
на от гръцкото председателство на ЕС и организацията
Ангажираност с проблемите на световното фермерство,
съобщава Световната фермерска организация.
Основен извод на конференцията е, че правителства
та трябва да намалят своите отпадъци от храна. Сегашни
те нива на консумация на месо не могат да се поддържат
в дългосрочен план и индустриалните производители не
бива да бъдат стимулирани да го произвеждат. Това е
официалното становище  на Оливие Де Шътър, специа
лен репортьор на ООН за правото на храна. Единствената

причина за прекомерния разход на храна на планетата
е факта, че хората хранят животните със житни култури,
които те самите ползват.
Кампанията за намаляване на консумацията на месо е
свързана също с инициативата на Европейската комисия
да направи производството по-устойчиво и природосъо
бразно. Позицията на институцията е, че ЕС се фокуси
ра повече върху разхода на храна, вместо да предлага
трудни, но важни решения за бъдещето на сектора на
отглеждане на животни. Ето защо е необходима цялост
на оценка на подхода за отглеждане на животни в ЕС с
оглед влиянието, което оказва върху околната среда, из
ползването на ресурсите, храненето и отношението към
животните във всяка система на производството.

Отражения на кризата в Украйна върху
цените на царевицата и пшеницата
Вследствие на кризата в Украйнащ, на 10 март цената
на фючърсите за царевица на Чикагската стокова борса
достигнаха 5 долара за бушел, а стойността на пшени
цата се повиши на големите борси от двете страни на
Атлантическия океан. Причината е не само политическа
та нестабилност в Украйна, но и повишеното търсене за
внос в ЕС и САЩ, както и сушата в Бразилия.
Цената на фючърсите за пшеница се повишиха с 2.6%
до 6.63 долара за бушел на Чикагската стокова борса,
което е най-високата цена за последните три месеца. В
Париж пшеницата скочи с 3% до 212.75 евро за тон, най-

високо за последните 10 месеца. От юли 2013 г. досега
Украйна е изнесла 25 млн. тона пшеница и по офици
ални данни на украинското външно министерство през
идните 4 месеца планира да изнесе още 8.7 млн. тона.
Анализатори предупреждават, че ако износът на пшеница
от региона на Черно море остане нисък, цените ще про
дължават да се повишават. Украйна има проблеми с фи
нансирането на следващата сеитба, но и сухото време в
централните и източните чати на страната също създават
причина за главоболия на украинските фермери.

Лесна техника за снемане на стреса
на служителите
Може да намали нивата на стрес с около 15%, твърдят
учени.
Нивата на стрес и физическите оплаквания на слу
жителите могат да намалеят средно с около 15%, ако
ежедневно бъдат задължаван да отделят 10 минути, за да
опишат три неща, които са постигнали през деня. Това
твърди екип от учени от University of Florida, ръководен от
Джойс Боно.
12

В края на всеки работен ден служителите трябвало
да посещават специален сайт, в който да отговарят на
въпроси за събитията през деня и опишат конкретно три
своите постижения, независимо дали професионални
или лични. Заключенията на учените показват, че този
метод може да има сериозен ефект върху нивата на стрес
и здравето на служителите.
По информация на БСК
Áúëãàðñêè õëÿá 1/2014
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Телефон сервиз: + 359 885 360081

Áúëãàðñêè õëÿá 1/2014

13

Данъчна политика

Четири сметки за обслужване на
задълженията на бизнеса към НАП
могат да заменят единната сметка
На работна среща в НАП бяха дискутирани възможни
те варианти за извършването на осигурителни и данъчни
плащания, след като Конституционният съд отмени един
ната данъчна сметка.
В срещата участваха зам.-министърът на финансите
Людмила Петкова, изпълнителният директор на НАП Бой
ко Атанасов, председателят на бюджетната комисия в НС
Йордан Цонев, ръководители на дирекции и представите
ли на работодателски организации.
По време на срещата  експертите на НАП предложиха
два варианта за решение:
1. Обособяване на 4 сметки за обслужване на пуб
лични задължения, съответно - за републикански данъци,
вноски за държавно обществено осигуряване, здравноо
сигурителни вноски и вноски за допълнително задължи
телно пенсионно осигуряване (последната съществува и
в момента);
2. Запазване на една сметка за плащане на всички
публични задължения, без да се разкриват допълнител
ни сметки. Това задължително изисква разкриването на
кодове за вид плащане, които ще позволят да се иденти

фицира кое публично задължение се погасява. Редом с
това, преди всяко плащане лицата ще трябва да подават
електронно или на хартиен носител заявление, в което
да сочат какво погасяват, ако не искат да се прилага ло
гика за съразмерно погасяване на задълженията (ако са
повече от едно).
И двата варианта предвиждат увеличаване на адми
нистративната тежест за бизнеса. Чрез  тях се увеличава
броят на платежните нареждания за данъчно-осигурител
ни плащания от 2 на 4.
От НАП заявиха, че ще продължат да поддържат  всич
ки електронни справки за декларираните и платени за
дължения, които бяха създадени за улеснение на бизнеса
през 2013 година. Остава и облекчението да се погасяват
първо главниците, а след това - лихвите по просрочените
задължения. Предвижда се преходен период, при който
всички налични декларирани задължения в системата
ще бъдат автоматично погасени, ако предприятието има
средства в сметката си. Ако след това остане сума, фир
мата ще трябва да определи към кои последващи задъл
жения да бъде отнесена.

Увеличение на световната търговия
на зърнени храни
Увеличеното предлагане на зърнени храни понижава
стойността им на световните пазари и стимулира светов
ната търговия. Това се казва в нов доклад на Организа
цията по храните на ООН (FAO), пише Agra Europe. Ор
ганизацията повиши прогнозата си за производство на
зърнени храни в света за стопанската 2013/14 г. със 1.7
млн. тона до почти 2.502 млрд. тона. Това е увеличение
от 8.5% в сравнение с предходната година.
Условията за отглеждане на пшеница в северното по
лукълбо остават добри. Царевицата в южното полукълбо
също върви добре, като условията в Бразилия са по-до
бри в сравнение с миналата година. Изгледите за рекол
тата на Аржентина също са добри. Според FAO консума
цията на зърнени храни през 2013/14 г. ще бъде 2.415
млрд. тона, с 4% или 92 млн. тона през 2012/13.
Увеличената консумация на зърнени храни през
14

2013/14 г. отразява увеличението от 8% или 52 млн.
тона до 708 млн. тона в употребата на непреработени
зърна, особено на царевица за фураж. Консумацията на
зърнени храни в света е била 1.094 млрд. тона, което е
увеличение от 1.7% в сравнение с предишния сезон.
FAO прогнозира, че продажбите на зърнени храни
през 2013/14 г. ще се увеличат до 321.4 млн. тона, с
4% през 2012/13 г. Това увеличение се дължи най-вече
на износа от Канада и ЕС. Предостатъчното наличие на
пшеница във всички главни износители и особено сил
ното търсене в Азия ще бъдат причина за увеличение на
световната търговия на пшеница с 2.6% до 143.5 млн.
тона. Прогнозата за търговията на непреработени зърна
на световните пазари се е повишила с 2 млн. тона и сега
е рекордните 139.5 млн. тона.
Áúëãàðñêè õëÿá 1/2014
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Информация

ЦЕНИ БРАШНО - ТИП “500”
ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО
ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ
ВЕРИГИ

лв./кг

изменение спрямо
предходния период
(+/-)
в%

в лева

лв,/кг

изменение спрямо
предходния период
(+/-)
в%

в лева

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
лв,/кг

изменение спрямо
предходния период
(+/-)
в%

в лева

Благоевград

0,96

-4,0

-0,04

1,04

0,0

0,00

1,09

0,0

0,00

Бургас

0,91

5,8

0,05

1,04

0,0

0,00

1,14

0,0

0,00

Варна

1,07

4,9

0,05

0,96

4,3

0,04

1,00

0,0

0,00

Велико Търново

0,78

-1,3

-0,01

1,00

0,0

0,00

1,05

0,0

0,00

0,95

0,0

0,00

1,08

0,0

0,00

0,99

0,0

0,00

1,10

0,0

0,00

1,00

0,0

0,00

1,05

0,0

0,00

Видин
Враца

0,64

0,0

0,00

Габрово
Добрич

0,78

-1,3

-0,01

1,02

0,0

0,00

1,03

0,0

0,00

Кърджали

0,83

1,2

0,01

0,97

0,0

0,00

1,05

0,0

0,00

1,04

0,0

0,00

1,10

0,0

0,00

Кюстендил
Ловеч

0,85

0,0

0,00

1,00

0,0

0,00

1,05

0,0

0,00

Монтана

0,79

-4,8

-0,04

0,99

0,0

0,00

1,10

0,0

0,00

Пазарджик

0,94

0,0

0,00

1,13

0,0

0,00

Перник

0,99

0,0

0,00

1,07

0,0

0,00

Плевен

0,81

1,3

0,01

1,00

0,0

0,00

1,05

0,0

0,00

Пловдив

0,74

1,4

0,01

0,94

0,0

0,00

1,11

0,0

0,00

Разград

0,87

0,0

0,00

1,04

2,0

0,02

1,14

0,0

0,00

Русе

0,87

0,0

0,00

1,02

0,0

0,00

1,08

0,9

0,01

Силистра

0,72

0,0

0,00

1,04

2,0

0,02

1,10

0,0

0,00

Сливен

0,86

6,2

0,05

1,04

0,0

0,00

1,10

0,0

0,00

Смолян

0,68

0,0

0,00

0,99

0,0

0,00

1,15

0,0

0,00

София

1,00

-1,0

-0,01

0,99

-2,9

-0,03

1,03

0,0

0,00

Стара Загора

0,77

0,0

0,00

0,98

0,0

0,00

1,00

0,0

0,00

1,04

0,0

0,00

1,03

0,0

0,00

Търговище
Хасково

0,72

4,3

0,03

0,97

0,0

0,00

1,08

0,0

0,00

Шумен

1,00

0,0

0,00

1,00

0,0

0,00

1,00

0,0

0,00

Ямбол

0,85

0,0

0,00

1,04

0,0

0,00

1,12

0,0

0,00

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

0,83

0,0

0,00

1,00

1,08

Източник: ДКСБТ за цените на едро; САПИ ЕООД за цените на дребно
Забележка: Цените са с ДДС, За областните центрове, оцветени в жълто, за цените на едро информация не е налична

През наблюдавания период (5 - 12 март 2014 г.) средните цени на брашно тип “500” на едро и на
дребно в големите търговски вериги (ГТВ) се задържат на нивата от предходната седмица, докато тази в
16
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другите търговски обекти (ДТО) отбелязва леко повишение.
Средната цена на едро на брашното за страната остава 0,83 лв./кг. Търговията с брашно по тържи
щата в страната е в ценовия диапазон от 0,64 лв./кг (Враца) до 1,07 лв./кг (Варна). В пет от областите, в
които е налице предлагане на едро, се регистрира седмично понижение на цените, в рамките на 1 - 4,8%,
най-чувствително в Монтана. Поскъпване на продукта спрямо предходния седмичен период се наблюда
ва в седем области - от 1,2% в Кърджали до 6,2% в Сливен.
Средно за страната, цената на дребно на брашното в големите търговски вериги се запазва на ниво от
1,00 лв./кг за поредна седмица. Предлагането на продукта в ГТВ е в интервала от 0,94 лв./кг (Пазарджик
и Пловдив) до 1,04 лв./кг. Спрямо предходната седмица, повишение на ценовите стойности, в рамките на
2 - 4,3%, се наблюдава в Разград, Силистра и Варна, а понижение - единствено в област София, с 2,9%.
При търговията на дребно с брашно тип “500” в другите търговски обекти се отчита покачване на
средната стойност за страната с 0,9% на седмична база до 1,08 лв./кг. По области, цените на брашното в
по-малките магазини се движат в границите от 1,00 лв./кг до 1,15 лв./кг, като най-ниски са стойностите
във Варна, Стара Загора и Шумен, а най-високи в Смолян. Седмично изменение на цените се наблюдава
единствено в област Русе, където продуктът поскъпва с 0,9%.

СРАВНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА БРАШНО ТИП "500"
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ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО В ГОЛЕМИТЕ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

ЦЕНИ НА ДРЕБНО В ДРУГИТЕ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

През изминалата седмица цените на брашното в големите супермаркети са средно с 0,08 лв./кг по-ни
ски от тези в по-малките магазини, като в Пазарджик тази разлика достига до 0,19 лв./кг. Само в област
Търговище брашното се предлага в ДТО на по-ниски цени от тези в ГТВ, с 0,01 лв./кг.
През периода на наблюдение цените на дребно на продукта в ГТВ са средно с 0,17 лв./кг по-високи от
тези на едро, като най-голям марж се отчита във Враца - 0,35 лв./кг. В областите Варна и София цените
на дребно в големите супермаркети са съответно с 0,11 и 0,01 лв./кг по-ниски от тези на едро.
Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,25 лв./кг
по-високи от тези на едро. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена във Смолян - 0,47 лв./
кг. Изключение е област Варна, където цените на брашното в ДТО са с 0,07 лв./кг по-ниски от тези на
едро.
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Законодателни инициативи

Какви промени в Кодекса на
труда предлага БСК?
Интервю на г-н Божидар Данев – изпълнителен
председател на Българска стопанска камара, пред
Economy.bg
Българската стопанска камара предложи на
вицепремиера Даниела Бобева 28 мерки за намаляване на административната тежест и увеличаване на заетостта, които станаха повод за
сериозни дебати през последните дни.

Г-н Данев, защо се налагат промени в Кодекса на труда според вас?
Основният проблем на българската икономика в
момента е безработицата, която достигна гранични
стойности от 12% през последното тримесечие, без
да се отчита реалната безработица, която е около
18 на сто. Тази безработица е структурно много
опасна, тъй като в нея се включва и младежката
безработица, която е над 35,8%. Така  че ако гово
рим за проблеми на българската икономика, то без
работицата е основен. Решението би трябвало да
включва палитра от най-различни мерки, но според
нас  един от проблемите, който пречи на българска
та икономика, е старата конструкция и концепция на
Кодекса на труда и заложената в него философия.
Кодексът на труда е формиран през 1986, при
коренно различна индустриална собственост. Ха
рактерът на собствеността се измени, измени се ти
път на индустриалните отношения, но независимо
от всичко ние продължаваме да се крепим към една,
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бих казал, архаична правна структура, която пречи
и блокира българския пазар. Той е затворен и негъ
вкав. И веднага ще приведа няколко числа, които са
достатъчно показателни, за да се види къде сме ние
спрямо Европа. Ние сме не само с най-малък БПВ
и съответно най-ниски доходи, което е естествена
корелация с БВП. Например в Европа заетостта на
намалено работно време е 19,5%, а в България е
2,4%. Почти 7-8 пъти по-малко! Заетостта на срочен
трудов договор в Европа е 14,1%, в България - 4,1%.
Нормата на производителност в Европа е 12%, в
България - под 7 на сто. Реалната производителност
на един зает в Европа е 32,3 евро на час, в Бълга
рия е 4,8 евро. Ученето през целия живот в Европа
е 10 на сто от заетата работната ръка, в България
е 1,5%. И една от основните причини е именно в
тези правни конструкции, които има в Кодекса на
труда. Затова ние предложихме промени, които да
поставят българското трудово законодателство до
европейските норми.
Вие казвате, че мерките, които предлагате,
ще намалят административната тежест и
ще доведат до увеличаване на заетостта, но
всъщност хората са по-скоро притеснени от
това, което чуват.
Има една спекулация от страна на синдикати
те, изричане на определени неистини, които не са
свързани с нашите предложения, с които искат да
уплашат българската общественост и българския
служител. Да създадат напрежение у него, че ние
готвим едва ли не някакви драматични промени,
които ще нарушат правата на работника и служите
ля. Не е така. Напротив. Ние сме за един социален
диалог, защото в действителност той е постижение
на българската демокрация. И не трябва непрекъс
нато да изговаряме неистини и да търсим само ед
ностранни привилегии за служителите и заетите в
икономиката.
Ще може ли например работодателят да освобождава служител с имейл?
Áúëãàðñêè õëÿá 1/2014

Няма подобно нещо. Това, което предлагаме, е
след като минат всички етапи и процедури съгласно
Кодекса на труда, по електронен път да става само
уведомяването на работника.
Каква е процедурата в момента?
Сега в момента на служителя трябва да се връчи
заповедта и обикновено работниците се крият, вли
зат в съдилищата, вземат отпуски по болест и т.н.
През това време работодателят трябва да плаща за
плати, осигуровки. И тъй като има безкрайно много
защити на служителите, почти в 90 на сто от случа
ите работниците се връщат на работното място. Ра
ботодателят плаща съответно не само обезщетение,
но и лихва върху това обезщетение. И тук има още
една неистина, която се изрече от синдикалните ор
ганизации - че имало 42 начина да бъде освободен
служител, включително ако почине работникът или
ако почине работодателят. Но има не по-малко от
130 начина да бъде върнат работника.
Вие предлагате разширяване на възможностите за прекратяване на трудов договор.
Какви са възможностите в момента и какво
предлагате?
Ние в тази насока не сме направили сериозни
изменения. Това е едното от измененията - при
прекратяване на трудов договор да има електронно
връчване на заповедта. Ние не променяме драстич
но Кодекса на труда, т.е. защитите на работника ос
тават в голямата си част. Има огромна група катего
рии, които работодателят не може да ги бутне. Ние
към момента не правим предложения за промени,
но например в колективен трудов договор може да
е записано, а много често под натиска на синди
катите е така, че при освобождаването на даден
работник трябва да се иска съгласие на синдикал
ната организация. Представете си какъв абсурд? А
на всичко отгоре този Кодекс на труда разрешава
министърът да разреши този колективен договор в
целия бранш. Целият бранш е доста интересна кон
струкция, защото в него има малки предприятия,
микропредприятия с трима души и предприятия с
2000 души. И не можете да прилагате едни и същи
правила за индустриални отношения в различните
типове предприятия. Освен това едно е предприятие
в София, друго е в Дулово или в Неделино. Което са
коренно различни регионални условия. Подобен по
глед към българския работодател и невъзможността 
на българския работодател да се освобождава от
недисциплинирани хора, хора, които не желаят да
се обучават, хора, които не желаят да получават по
вече умения, е просто смачкващо инициативността
в българската икономика. Няма да влизам в детай
ли колко са абсолютно защитените групи от хора в
Áúëãàðñêè õëÿá 1/2014

Кодекса на труда. Сами можете да го прочете. От
членове на синдикалното ръководство, бременни
жени, инвалиди и т.н. - десетки защитени групи. И
накрая, ако един работодател свива своето произ
водство, то може да остане само със защитените,
които нямат нито умения, нито квалификация и ком
петентности.
Според сега действащото законодателство,
ако дадена компания реши да съкрати щат или
част от дейността си, трябва да вземе разрешение от Инспекцията по труда. Колко време отнема този процес?
Защо трябва да има подобна процедура и глав
ната инспекция по труда да прецени, а не работо
дателят, който носи икономическия риск? Да не
говоря за тези луди предложения за неограничена
отговорност на физическото лице! Това означава
да ликвидираме акционерните дружества, да ликви
дираме фондовата борса, т.е. ние вървим по ръба
на тоталната икономическа неграмотност, която
генерира непрекъснато смущения в общественото
пространство.
Обяснете идеята да се регламентира правото на работодателите да сключват договори
помежду си за предоставяне на висококвалифицирани служители.
Тук също се спекулира от синдикатите и знаете
ли, мисля, че целенасочено се изричат неистини, с
които искат да заблудят българския участник в тру
довите процеси. Като това, че може да се “продава”
българският работник, като му се дава временна за
етост в друго предприятие. Той бил “стока”. Изрично
е казано в нашето предложение, че това става само
със съгласието на работника. Давам пример, за да
стане ясно. Едно предприятие няма договори или
има сезонна натовареност. Да кажем хотел, който
работи основно лятно време, какъв е проблемът да
бъде преотстъпен главния готвач на хотела на един
ресторант през останалия сезон срещу едно подхо
дящо заплащане. По този начин самият работник,
ако е съгласен забележете, ще получава високо за
плащане. Ако има необходимите умения и качества,
а не прослуженото време, защото на добрия готвач
се плаща за умения, качества и компетенции, а не за
това, колко време е бил зад печката. По този начин
работникът ще печели повече, като му се запазва
работното място в хотела. Същото важи и за други
сфери на икономиката, където има сезонна заетост,
цикличност в поръчките. Ние имаме таван от 30% за
временната заетост, което е пълен абсурд. Особе
но в момента, когато работни места в България се
откриват основно по линия на аутсорсинга. Когато
чужд инвеститор дойде в България и иска да аут
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сорсва дейност, той иска да има временна заетост,
за да може да бъде достатъчно гъвкав в зависимост
от промените и динамиката на европейските и све
товните пазари.
Друг въпрос, който силно смущава българската общественост - отпуската на майките?
България е единствената европейска страна, ко
ято има двегодишен отпуск по майчинство. В Белгия
е 3 месеца, в Швейцария е 6 седмици, във Франция
и Германия е 6 месеца. Няма нито една европейска
страна, където има повече от 6 месеца отпуск. Друг
е въпросът, че там има избор. Ако постъпите, преди
да изтече срокът на майчинство, вие ще получава
те по-голямо обезщетение, което също е гъвкавост
на пазара на труда. Но аз не мога да разбера, след
като две години се дава отпуск по майчинство, вър
ху този отпуск се разрешава работодателят да пла
ти отпуск. Т.е. отпуск върху отпуска. Получавате от
пуск, защото сте били в отпуск. Това е същото, все
едно банките да ви начислят лихва за това, че са
ви начислили лихва. Лихва върху лихвата, което е
пълен икономически и правен абсурд. И държавата
по този начин прехвърля своите социални функции,
които тя не си ги изпълнява, за подобряване на де
мографските проблеми. Нещо повече, за тези две
години обикновено майките губят своята квалифи
кация. Не забравяйте, че уменията и компетенциите
имат жизнен цикъл. След две години те губят трудо
ви навици, губят част от своите умения и квалифи
кации, а се връщат на същото работно място и ние
искаме да им увеличим отпуска за сметка отново на
горкия работодател. Горкият работодател е изчез
ващ вид.
Върнахте отново и темата за първите три
дни на болничните.
Непрекъснато работодателите под натиска на
синдикатите се товарят със социални функции. На
стъплението на синдикатите е разрушаващо иконо
мическия климат. Едно такова настъпление беше
работодателят да плаща първите три дни на бол
ничния. Първоначално работодателят не плащаше
болничните, тъй като той си плаща здравното осигу
ряване и това се въведе като временна мярка. Това
продължава вече две години и половина. В резултат
на това имаме 13 000 000 болнични листа за 2013.
Никой не мери подобни мерки до какво довеждат.
13 000 000 болнични листа, от които не само ра
ботодателят страда, като плаща първите три дни, но
се товари драматично и осигурителната система.
Или и нещо друго, за което говорим. След промени
те при 9 000 000 население в България имаше 300
000 пенсионирани по инвалидност. В момента при
7 300 000 - 7 500 000 население имаме 700 000
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пенсионирани с решение на ТЕЛК . И голяма част от
тях не са в България, а получават пенсии от българ
ския работодател. Което е правен абсурд.
Друга силно критикувана мярка е да се намали прагът за наемане на 15 години.
Извинявайте, нашите деца раждат деца на 13 и
14 години, а не могат да работят, и то при специал
ни условия? Не мога да разбера каква е тази кри
воразбрана хуманност? На 15-годишна възраст де
цата законово работят в Германия, Австрия, Швей
цария и в други страни на Европейския съюз, при
определени изисквания за работното място, които
ние също предвиждаме. Това е елемент на дуална
та  система на  обучение. Оказва се, че в страни, в
които няма дуално обучение, няма квалифицирана
работна ръка. И една от причините в България да
няма качествени работни места е, че ние не можем
да привлечем инвеститори, защото нямаме качест
вена, квалифицирана работна ръка. И изведнъж ние
искаме да спрем дуалната  система.
Синдикатите реагираха остро в публичното
пространство, но как реагират работодателите на предложените от вас мерки?
След публикуването на тези 28 мерки от БСК ние
получихме десетки и стотици поздравления, че за
първи път отиваме към една сериозна защита на
българския работодател. Възможност за въвеждане
на модерни, индустриални норми на пазара на тру
да. Създаваме условия за гъвкавост  и раздвижване
на инвестициите, които в момента са блокирани.
Създаване на едно чувство у работодателя, че някой
може да защити и неговите права. Непрекъснатото
бълване на обиди към работодателите, че само се
вози на бентли и разфасова заводите, да - същест
вуват такива малък брой, но не може да се хвърля
това петно върху всички работодатели, които носят
големия риск да създават работни места и да пла
щат работни заплати.
Какви индикации дава правителството относно предложените от вас мерки?
Нашето предложение е за диалог. Да влязат
всички организации, както синдикални, така и ра
ботодателски, да направят своите предложения, да
разгледаме в пакет необходимостта от промяна на
структурата и конструкцията на Кодекса на труда,
така че той да отговаря на съвременните европей
ски изисквания и практики. За да може да се развие
българската икономика, тя се нуждае от спокой
ствие и справедливост. Двете С, които са най-ва
жни. Няма ли спокойствие, няма ли справедливост,
никога не бихме могли да имаме високо заплащане
и висок стандарт на живот.
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Трансмазнините - новата
луда крава

Със 750 млрд. евро годишен оборот, 48 мили
она работници 17 милиона коимпании хранител
но-вусовата промишленост е вторият по големина
сектор в ЕС. И вероятно точно поради тази при
чина са налице маркетингови трикове, понякога
на ръба на закона, целящи отлив в потреблението
на дадени продукти за сметка на други. Факт е, че
безопасността на храните засяга не само интере
са на потребителите, но и този на една огромна
индустрия.

Трансмазнините - новото зло?
Във фокуса на обществото са продуктите, в
които са вложени твърди маргарини - бисквити,
десерти, вафли, сухи пасти, чипс и всички други
храни. При производството на маргарини, в про
цеса на хидрогениране на растителните масла,
се образуват транс-мастни киселини или т.нар.
трансмазнини, добили популярност през послед
ните дни. Вече са налице призиви за забраната
им. Въпросът е дали наистина това се налага и
някой има ли интерес от спад в продажбите на
тези изделия.

Колко са опасни трансмазнините?
Няма единно мнение по въпроса. Различни ав
тори изказват различни мнения относно вредното
им действие и безопасното дневно количество.
В “Препоръки за здравословно хранене на на
селението в България”, издание още от 2006 г. на
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Министерство на здравеопазването, се препоръч
ва да се ограничава консумацията на продукти,
съдържащи твърди маргарини, тъй като те увели
чават “лошия” холестерол и повишават риска за
сърдечно-съдови заболявания. Вместо това да се
избират меки маргарини с ниско съдържание на
мазнини. Изрично е посочено, че на нашия пазар
има такива, които след въвеждането на нови съ
временни технологии на производство съдържат
под 1% транс-мастни киселини.
Оттогава хранително-вкусовата промишле
ност, включително и в България, безспорно се е
развила значително.
Трансмазнините в нашата храна очевидно не
присъстват от вчера. Но защо сега се повдига този
въпрос? Прокрадва се съмнението, че на прицел е
индустрия, която сравнително леко премина през
кризата. Има ли основание подобна хипотеза?
Нямаме преки доказателства, но да си припомним
други аналогични случаи от близкото минало.

Deja Vue
Ако сега враг №1 на общественото здраве са
вафлите, следва да отбележим, че периодичес
ки през последните години обект на атаки беше
месото заради Птичи грип или Луда крава, а тази
година и Чума по свинете. Птичият грип отново е
«актуален» заради зараза в Китай през 2013 г.
и произтеклите от това загуби в размер на $65
млрд. В Европа пикът на епидемията беше през
2006 г. Какво се случи тогава?
Смъртоносният за човека щам H5N1 бе открит
в птичето месо, а новината за птичия грип бър
зо се превърна в психоза и доведе до спад в по
треблението и цените. Точно тогава търсенето на
птичи продукти на българския пазар като дълго
срочна тенденция расте, успоредно с това расте
и вносът, защото вътрешното производство не
задоволява потребностите, сочат данните от Ми
нистерството на земеделието и горите от този пе
риод. През 2005 г. потреблението е било 133 хил.
т. През 2006 г., когато гръмва новината за птичия
грип, в течение само на четири месеца потребле
нието пада под нормалните нива, а цените на зам
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разените продукти - наполовина. При охладените
пилета сривът е с около 50-60%.
В Европа ситуацията също е много тежка. За
ради птичия грип спадът в продажбите на птиче
месо във Франция, производител №1в ЕС със 1,9
млн. тона годишно, е повече от 30%, а в Герма
ния - 20%. Спадът е компенсиран още през 2007
г., когато дори е регистриран и първият лек ръст
в продажбите на пилешко месо. Наред е обаче
Великобритания - втори производител на птиче
месо в ЕС със 1.6 млн. т месо годишно. Докато
останалите страни се възстановяват от щетите от
птичия грип, той е открит във ферма, която е найголемият производител на пуешко месо изобщо
в Европа. Унижожени са над 160 хил. животни.
Случаят съвпада с предстоящите Великденски
празници и традиционния бум в потреблението на
птичи продукти. Отливът е налице. Продажбите на
пуешко месо намаляват с една трета.
Залогът. Птицепроизводството е вторият по
големина и значимост сектор след свинепро
изводството, по данни на Евростат и ФАО.
Производството на птиче месо заема същест
вен дял в икономиката на ЕС с 20 млрд. евро
годишен оборот, по данни към 2006 г. Преди
присъединяването на България и Румъния го
дишното производство на 25-те страни в ЕС се
оценява на 11 млн. т пилешко месо на година.
От него 1 млн. т се изнася основно за Саудитска
Арабия, Русия и Украйна. Експортът през 2004 г.
е донесъл 5.63 млрд. евро приходи на ЕС. 500 000
европейци са заети в сектора, който е потребител
на около 20% от пазара на зърно. Най-големите
производители на птиче месо в ЕС са Франция,
Великобритания, Германия, Италия.
Преди птичия грип, тежък проблем за селско
стопанската политика на ЕС беше болестта «луда
крава». Разрастването на кризата доведе през
есента на 2000 г. до тежък срив на търсенето на
говеждо место, което накара Общността да при
бегне до срочни акции за изкупуване на говеждо
месо и унищожаването му. През 2001 г. се нало
жи създаването на допълнителен бюджет в раз
мер на 971 млн. евро, за да се покрият разходите
по последствията от тази болест.
Тепърва предстои да разберем какви ще са
последствията от африканската чума по свинете.
Огнище на болестта беше открито наскоро в Лит
ва, което накара Русия да въведе временни огра
ничения на вноса и транзитно преминаване през
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нейна територия на свинско месо и продукти, пре
работени в съседната страна. Плюс предупрежде
нието, че може да бъде наложена забрана за внос
на свинското месо от целия Европейски съюз. У
нас БАБХ е предприела проверки.

Потенциални загуби при евентуална
психоза заради трансмазнините
Пазарът на шоколадови изделия в България
се оценява на около 320 млн. лв. годишно. Вре
мената на възход са от 2005 до 2008 г., следва
спад, който впоследствие е компенсиран. Спе
циалистите сегментират пазара на: шоколадови
таблети, шоколадови бонбони, вафли и десерти.
Отделните сегменти са почти равни като размер с
лек превес на вафлите и десертите.
У нас производствени бази имат компании-ги
ганти. Една от тях е Nestlé /Европа/. През първите
9 месеца на 2013 г. продажбите на Nestlé беле
жат ръст от 4.0%, достигайки нива от 68.4 млрд.
швейцарски франка. Особен принос има регион
Европа, който продължава да расте. За 2012 г.
продажбите на цялата група са на стойност 92,2
млрд. швейцарски франка, като отчетеният ръст
е 10,2%. Добри са резултатите и на "Нестле Бъл
гария".
Kraft Foods /САЩ/ или новото им корпоративно
име - Mondelez, е представена у нас с Монделийз
България. За десет години - от 2002 до 2012 г.,
българският филиал регистрира 200% увеличение
на приходите, или 12% средногодишно.
«Захарни заводи» има приходите от продажби
в размер на 147 млн. лв. за 2012 г. Основният
бизнес на групата остава производството и тър
говия със захар, но приходите от продажби на за
харни изделия нарастват през 2012 г. и достигат
19 млн. лв.
«Победа» - Бургас - за 2012 г. продажбите са
били малко над 27 млн. лв., а за 2013 г. се оч
акват 30 млн. приходи. "Победа" развива шест
пазарни категории - бисквити, вафли, бонбони,
миникексове, кроасани и солени крекери.
"Престиж-96" - Велико Търново произвежда
тунквани вафли, бисквити и сухи пасти и отчете
19% ръст в продажбите за 2012 г.
Междувременно, докато политици, индустрия и
лобита водят битка, в медиите заклеймяването на
трансмазнините тече с пълни сила - едностранчи
во, безапелационно и без право на друга гледна
точка.
по EconomyNews.bg
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Великден

Възкресение Христово Великден
Първият и най-големият от празниците на но
возаветната църква е Великден, или Възкресение
Христово. На този ден се отбелязва възкресе
нието на Исус Христос - Божият Син, който със
смъртта Си изкупил греховете на човечеството, а
с възкресението Си дал надежда за живот след
смъртта.
Денят на празника е установен от Първия все
ленски събор през 325 г. Обикновено православ
ният Великден се чества между 4 април и 8 май.
Източната православна църква ползва юлианския
календар. Oсвен това, Великден не трябва да се
празнува преди еврейската Пасха. Католиците се
придържат към григорианския календар и празну
ват Възкресение през първата неделя след първо
то пълнолуние от пролетното равноденствие, т.е.
между 22 март и 25 април.
Последната седмица преди Възкресение се на
рича Страстна. Тогава се припомнят събитията от
последната седница от живота на Исус Христос
от момента, в който тържествено влязъл в Йеру
салим, до деня, в който бил разпънaт на кръста и
възкръснал на третия ден.
По време на Страстната седмица православ
ната църква извършва няколко служби, на които
е редно да се ходи. Тази седмица е последна от
Великденския пост, който продължава осем сед
мици.
По време на този пост са забранени храните от
животински произход, шумното веселие и други
видове развлечение. В края на Страстната седми
ца се “тримири”, т.е. не се яде нищо, може само
да се пие вода.
В четвъртък преди Възкресение се боядисват
Великденските яйца.Съществуват много варианти
относно вярванията, свързани с появата на тази
практика. Според една от легендите, това е свър
зано със случка, станала, когато Христос бил на
кръста. В този момент в подножието на Христовия
кръст дошла кокошка и снесла яйце. Кръвта, която
се стичала от Христовото тяло, обагрила яйцето в
червен цвят и затова възникнала практиката да
се боядисват яйцата. Според друга версия, Мария
Магдалена застанала пред император Тиберий и
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му поднесла в дар червено яйце с думите “Хрис
тос Възкръсна!” (това били първите думи от про
поведта й).
Боядисаните яйца, според народните вярвания,
имат магическо и предпазващо свойство, пора
ди което първото яйце или се заравя в нивата за
плодородие, или се държи на иконата, за да се
“лекуват” болните с него. Когато домакинята боя
диса първото яйце, тя натърква с него бузките на
децата, за да са здрави. При други народи на яй
цето му се приписва силата да гаси пожари, само
че, преди да се хвърли яйцето в огъня, стопанинът
трябва да обиколи с него къщата си три пъти.
На “разпети петък” не се върши никаква дома
кинска работа. Тази забрана отдавна е загубила
значението си като почит към смъртта на Хрис
тос и се е превърнала в суеверие, което гласи, че
който работи на този ден, ще го сполети нещас
тие. Затова домакините, които не са успели да бо
ядисат яйцата в четвъртък, правят това в събота.
В Страстната събота, преди изгрев слънце, се
месят великденските обредни хлябове и козунаци.
Те се приготвяли с мазнина и се мажели с жълтък.
С Великденските хлябове хората изразявали по
читта си към Спасителя. В миналото великденски
те хлябове се освещавали в църква, три дни не
се вдигали от масата, а трохите не се изхвърля
ли. Хлябът не се реже, а се разчупва, защото се
смята, че той има душа. Има различни по форма
и предназначение Великденски хлябове - кръгли,
продълговати, краваи, за кумове, кръстници, се
мейството.
Традицията повелява в полунощ, събота срещу
неделя да се ходи на църква за тържествената ли
тургия. Когато зазвънят камбаните се поздравява
с “Христос возкресе!", а отговора е "Во истина
воскресе!", пожелават се здраве и щастие, и за
едно с това прекратяват Великденския пост, като
се изяжда едно боядисано яйце.
В неделя се ходи на гости на кумовете и кръст
ниците. Носят се Великденски хлябове и бояди
сани яйца. На този ден всички се чукат с яйцата,
като този, у когото остане здравото яйце, ще бъде
най-щастлив през годината.
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Браншовата камара на
индустриалните хлебопроизводители
и сладкари в българия
ви пожелава

Честито
рождество христово!

