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Повишена производителност, постоянна скорост 
и прецизност, без необходимост от почивка. 

Роботизирани решения
за автоматизация на опаковането

Повече за нашите решения за  
месопреработвателни предприятия: www.csb.com

Моята ERP.  
Тя ми улеснява 
решенията.
Вземането на правилни решения – това сега 
е най-важното за всяко месопреработвателно 
предприятие. Подробни отчети, най-актуалните данни 
от производството, развитие в поръчките: CSB-System 
Ви дава точно тази прозрачност с натискането на един 
клавиш. За да можете да вземате сигурни решения 
дори в несигурни времена.
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Събранието беше 
открито от Председа-
теля на АМБ Атанас 
Урджанов. Той при-
ветства делегатите с 
думите: „Уважаеми ко-
леги, според всички 
прогнози, 2020 година 
се очакваше да е мно-
го силна за бизнеса. Те 
обаче не се сбъднаха 
и 2020 г. ще остане в 
историята като една 
объркана и трудна година. Изправи много хора и биз-
неси пред неочаквани предизвикателства. Целият свят 
беше изправен пред безпрецедентна криза. Пандемия-
та на COVID-19 доведе до несигурност за бизнеса. Във 
времена като това, осигуряването на продоволствената 
сигурност е един от най-важните проблеми за 500 ми-
лиона европейски граждани. Затова продоволствената 
сигурност, наличността и производството на храни бяха 
предизвикателствата, с които трябваше да се справят 
фермери и производители.“

Д-р Шумова поздрави присъст-
ващите от името на изпълнителния 
директор на БАБХ доц. д-р Диян 
Стратев, който поради неотложен 
ангажимент не може да присъства, 
но е отворен за среща в удобно и за 
двете страни време, на която да се 
запознае с работата на асоциаци-
ята, проблемите на бранша и съв-
местното сътрудничество с БАБХ. 

Д-р Шумова обърна внимание, че на 10 юни е публи-
куван Регламент на ЕС за определяне на специални 
мерки за контрол във връзка с болестта класическа 
чума по свинете. България и Румъния са в ограничи-
телната зона и мерките, които се прилагат са иден-
тични като мерките при африканската чума по сви-
нете. При движение на пратки в ЕС задължително се 
придружават от здравен сертификат по системата 
TRACE, издаден от официален ветеринарен лекар. 
Тя сподели, че благодарение на стриктното изпъл-
нение на мерките за борба с АЧС, вкл. и със смив-
ките, които се вземаха от транспортните средства 
ЕК премахна част от ограниченията при производ-

ството и търговията на свине и свинско месо от 5 области 
в страната. Предвид, че в продължение на година не се 
констатираха отклонения от изпитваните показатели, за-
поведта беше актуализирана и отпадна задължителното 
вземане на смивки от всяко транспортно средство. Това 
обаче не отменя задължението кланиците да заложат в 
мониторинговите си програми периодичен контрол на 
дезинфекцията на МПС.

Годишно общо отчетно събрание на
„АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ“

На 11 юни 2021 г. в зала А на Българска търговско-промишлена палата, гр. Со-
фия се проведе редовно годишно общо отчетно събрание на “Асоциация на 

месопреработвателите в България”. Официален гост на събранието беше д-р 
Мариана Шумова - зам. изпълнителен директор на БАБХ.

q
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 Безпрецедентна криза

 Несигурност за бизнеса

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Продоволствената сигурност, наличността и производството на храни

Въпреки трудностите, българските месопреработватели не допуснаха
нито един ден да липсват месо и колбаси на трапезата

РЕЗЮМЕ

• ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА МЕСЕЧНАТА ДЕЙНОСТ НА КЛАНИЦИТЕ 
ЗА ЧЕРВЕНО И БЯЛО МЕСО ПРЕЗ 2020 Г.

Заклани общо 1,228.78 хиляди животни. От тях:

• 30.36 хил. говеда

• 958.74 хил. свине

• 239.68 хил. дребни преживни, биволи и еднокопитни

• 51,068.2 хил. бройлери

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО В БЪЛГАРИЯ

По данни от МЗХГ 

• През 2020 г. в кланиците са заклани само
235 970 агнета, а във фермите – 522 900

• Закланите в кланици кози са 3 120 а във
фермите 122 140

Субсидии през 2019 г. 
• Земеделските стопани са подпомагани по 26 схеми
• Подпомагането на сектор „Животновъдство” е в

размер на 136 733 134 лв. и възлиза на 89 % от общия
усвоен ресурс от 154 029 152 лв.

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ПРЕЗ 2019 г.

ПОМОЩ СУБСИДИЯ ПОЛЗВАТЕЛИ

За събиране, извозване, отстраняване и
унищожаване на мъртви животни
(екарисажи/инсинератори)

14 639 045 лв. 3

За участие в изложения и панаири 2 129 631 лв. 38

Доброволно поети ангажименти за хуманно
отношение към птиците

34 429 271 лв. 214

Доброволно поети ангажименти за хуманно
отношение към свинете

32 417 563 лв. 78

q

Поставен беше въпрос за съществуващ 
проблем с ушните марки, в някои региони, 
като официалните инспектори не преда-
ват в ОДБХ марките, а задължават клани-
ците да ги съхраняват за неопределено 
време в специални помещения, като АМБ 
ще изпрати официално писмо до БАБХ по 
този въпрос.

За Председател на събранието беше 
избран г-н Кирил Вътев. 

Атанас Урджанов - Председател на АМБ 
направи кратка презентация на отчета за 
2020 г. 
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ПОМОЩ ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛИ

• Подмярка 21.3 COVID 3 "Извънредно временно
подпомагане за малки и средни предприятия и
признати групи и организации на производители
COVID 3" от ПРСР 2014-2020 г.

• Държавна помощ de minimis за кланиците, които
ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите и
ще извършат клането на животните.

• Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти“ ПРСР 2014-2020 г.

Прясно охладено или замразено месо от едър рогат добитък 402 тона

Прясно охладено или замразено свинско месо 3 455 тона

Прясно охладено или замразено овче и козе месо 498 тона

Месо и карантии от петли и кокошки, пресни, охладени или 
замразени

21 006 тона 

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; 
приготвени храни на  база  на  тези продукти

8 522 тона

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв 7 366 тона 

ИЗНОС И ВНОС НА МЕСО И МЕСНИ 
ПРОДУКТИ 2019-2020 Г.

ИЗНОС през 2020 г.

Прясно охладено или замразено месо от едър рогат добитък 8 280 тона

Прясно охладено или замразено свинско месо 126 403 тона 

Прясно охладено или замразено овче и козе месо 1 827 тона

Месо от животни от рода на  конете, магаретата, мулетата и 
катъри, пресни, охладени или замразени

1 137 тона 

Месо и карантии от петли и кокошки, пресни, охладени или 
замразени

93 577 тона

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; 
приготвени храни на  база  на  тези продукти

10 319 тона 

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв 10 195 тона

ВНОС през 2020 г.

ПАЗАРЪТ НА МЕСО В ЕС И СВЕТА. 
ПРОГНОЗИ ЗА 2021 Г.

• ГОВЕЖДО МЕСО            с 1,2% 

• СВИНСКО МЕСО             с 1,2% 

• ПТИЧЕ МЕСО                  с 1% 

• ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО        с 2% 

ПРОИЗВОДСТВО В ЕС ПРЕЗ 2020 Г.

ДЕЙНОСТИ НА АМБ 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 14 април 2020 г.

Наредба № 5 от 30 септември 2020 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват 
храни 

Наредба № 7 от 9 октомври 2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно 
изпитване на храни 

НАРЕДБА № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "извънредно временно подпомагане за 
земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, 
предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 
г.

Изменения и допълнения на Наредба № Н-18

Закон за данък върху добавената стойност 

Две писма до БАБХ относно Заповед №РД 11-81/09.01.2020
г., с която бизнес операторите в месодобивни предприятия
се задължават да вземат смивки от транспортните средства
за доказване ефективността на дезинфекция във връзка със
заболяването африканска чума по свинете (АЧС).

Едва преди месец заповедта беше променена.

СТАНОВИЩА, КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПО-ВАЖНИ СРЕЩИ

СЪВЕТИ И РАБОТНИ ГРУПИ

• Атанас Урджанов е член на ръководството на Съвета
на браншовите организации при БТПП, член на
Националния съвет по храните, Помирителна
комисия по Закона за храните в МЗХГ

• д-р Диляна Попова е член на Комитет по наблюдение
на ПРСР 2014-2020, Съвет по животновъдство в МЗХГ,
Съвет по акредитация и Комисия по акредитация към
ИА Българска служба по акредитация

• инж. Павлина Лилова участва в Работна група при
НАПОО към МОН

ОБУЧЕНИЯ, РАБОТА С ФИРМИТЕ

• Примерни Указания по Регламент
2018/775 за посочване страна на
произход на основна съставка.
Указанията бяха изпратени безплатно
до всички членове на асоциацията.

• Дистанционни обучения по Добри
практики на 180 служители на
филиали на ДМ България

• Одити на системи за управление по
безопасност на храните и
индивидуални обучения

q
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МЕРОПРИЯТИЯ И ИЗЛОЖЕНИЯ

• ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

• ФУДТЕХ
Участваха: КУМИР СИ, Стара Загора и Лаборатория 
АЛИМЕНТИ-ОМНИЛАБ. 

• МЕСОМАНИЯ 
С държавна помощ от фонд „Земеделие“ се
представиха 11 малки и средни предприятия.

• Участници в МЕСОМАНИЯ „ВЛАНЕЛ“ ООД, Перник, „КРУМ МУШЕВ“
ООД, София, „ЛАЛОВ И ВАЧЕВ“ ЕООД, Враца, „МАЛЕВЕНТУМ
МАРОН“ ЕООД, София, „НИКОВ - ИВАН КОСТАДИНОВ“ ЕТ, Сливен,
„НОВАЛИА“ ЕООД, София, „Р.А.-03-БОБИ“ ООД, Горна Оряховица,
„САМИ М“ ЕООД, Перник, „СВИНЕКОМПЛЕКС ГОЛЯМО ВРАНОВО
ИНВЕСТ“ АД, Голямо Враново, „СТЕФАНОВ-И.СТЕФАНОВ 04“ ЕООД,
Горна Оряховица, „УНИТЕМП“ ЕООД, Войводиново.

• Конкурс „Млад месар“ с учениците от
12 клас на Професионална гимназия
по хранително-вкусови технологии
„Проф. д-р Георги Павлов“

• Конкурс „Млад кулинар“ с ученици от
11 и 12 клас в Софийска
професионална гимназия по туризъм

ПАТЕНТИ, УТВЪРДЕН СТАНДАРТ
• 3 нови марки: 
Кулинарен конкурс Да сготвим заедно 
Национален конкурс Майстор месар и 
Кулинарно шоу Детска фантазия

Подновихме марките: Знак лого “Стара планина“ 
и Месомания АМБ.

44 фирми са подписали лицензионни договори 
за ползване на лого УС Стара планина

 

ИЗДАНИЯ

БЮЛЕТИН МЕСОТО 

Сборник с рецептури за производство на месни
и месорастителни консерви.

Сборник с рецептури за производство на шунки
варени, варено-пушени и сурово-сушени

Брошура за “Положителната роля на
преработените месни продукти в балансираната
диета“

Листовка за потребителите “Какво трябва да
знаем за месото и месните продукти“

СЪТРУДНИЧЕСТВО с НПО, МЕДИИ 

Асоциацията има много силни позиции в различните неправителствени 
организации: 

Атанас Урджанов е член на УС на СБО към БТПП и член на Управителния
съвет на СХП
Димитър Маджаров е Председател на Сдружение СТССМП и член на УС
на Съюз „Произведено в България“
Кирил Вътев е Председател на Настоятелството на Българска хранителна
банка
Любомир Лозанов е член на борда на директорите на Фондация
„Америка за България“, член на настоятелството на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ и член на УС на Съюз на
птицевъдите в България
Павлина Джиева също е член на УС на СПБ
Георги Николов е зам. председател на УС на Асоциация на
индустриалното свиневъдство в България
Вихрен Димитров е член на УС на Асоциация на свиневъдите в България

РАВНОСМЕТКА

ПРЕДИ СЕГА

Недостиг на български суровини за
месопреработка

Недостиг на български суровини за месопреработка

Липса на държавна политика и стратегия за
развитие на бранша

Липса на държавна политика и стратегия за развитие на
бранша

Няма държавна помощ за
месопреработвателите

От 2018 г. МЗХГ отпуска държавна помощ за участие на
малки и средни предприятия от месната индустрия в
изложения: за празника на Горнооряховски суджук през
2018 г., Дни на българското месо - „Месомания-2019“,
„Месомания-2020“ и Животновъдното изложение в Сливен
през 2019 г.

Финансиране по Европейски програми -
програма САПАРД и мярка 123

Единствената мярка за финансиране от ПРСР е 4.2
Извънредна временна мярка 21.3 за COVID

Проблеми с веригите магазини Независимо от законодателните решения (Директивата на ЕС
за нелоялни търговски практики), проблемите продължават.

Няма Закон за браншовите организации Няма Закон за браншовите организации. Членството в
браншова организация е доброволно и правата на НПО са
ограничени

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Видео конференция във връзка с COVID-19  през април

участва  г-н Цветан Илиев – член на  Управителния съвет

The picture can't be displayed.СЪЮЗ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ 
И МЕСО ОТ ЕС – UECBV

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 
МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ – СLITRAVI

СЪЮЗ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ И 
МЕСО ОТ ЕС – UECBV
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Изпълнителният директор д-р Диляна Попова запоз-
на присъстващите с план-програмата за дейността и про-
екто-бюджета на Асоциацията през 2021 г.

Делегатите приеха единодушно за членове на АМБ:
Професионална гимназия по хранително-вкусови 

технологии, проф. д-р Георги Павлов“, София.
u ПРОФЕСИЯ: Техник-технолог и оператор в храни-

телно-вкусовата промишленост. Специалност: Производ-
ство на месо, месни продукти и риба

Професионална гимназия по хранително-вкусови 
технологии „Луи Пастьор” – Плевен. 
u Професии: „Експлоатация  и  поддържане  на  хла-

дилна  и  климатична техника в ХВП”; „Контрол на качест-
вото  и  безопасност  на  храни  и  напитки”; „Топлотехника 
– топлинна, климатична,  вентилационна и хладилна ” - 
дуално обучение,  с очакван недостиг на пазара на труда.

Софийска професионална гимназия по туризъм, 
София
u Професия: Ресторантьор. Специалност Кетъринг 

и специалност Производство и обслужване в заведения-
та за хранене.

ПРЕДИ СЕГА

Сивата икономика Сивата икономика – на пазарите нерегламентирано
се предлага всичко от месо до сурово-сушени
деликатеси и консерви

През 2007 г. бяха затворени много предприятия,
които не отговаряха на хигиенните изисквания за
производство на месо и месни продукти

13 години по-късно държавата отново разреши да се
отварят кланични пунктове, магазини с транжорни,
мобилни кланици, клане във фермите и т.нар.
директни доставки и т.н.

ДДС 20% 20% ДДС прави неконкурентоспособни българските
месни продукти пред европейските.

НАП – фискален контрол, НАП счита месото за стока
с висок фискален риск
Наредба Н-18

НАП – фискален контрол, НАП счита месото за стока
с висок фискален риск
Наредба Н-18 - Ползването на СУПТО става изцяло
на доброволен принцип

Изградихме си авторитет сред администрацията и
чрез конструктивен диалог много от проблемите на
бранша бяха решавани

Благодарение на авторитета, който имаме сред
администрацията и чрез конструктивен диалог
много от проблемите на бранша решаваме и сега

РАВНОСМЕТКА

В залата 
се представи 
фирма АКСЕС /
ACES/ - водеща 
компания за 
обновяване на 
компресори 

Фирма Пейсера България презентира платежни реше-
ния за бизнеса - модерен свят на плащания за физически 
и юридически лица. 

След изчерпване на дневния ред председателят на 
УС на АМБ Атанас Урджанов благодари на всички, кои-
то взеха участие в Общото събрание в продължаващата 
вече една година необичайна обстановка и призова да 
се работи за привличане на повече фирми за членове на 
асоциацията и за по-голяма активност от страна на чле-
новете за развитие на бранша. Нека приемем новите 
реалности като предизвикателство, което ще ни на-
прави още по-силни и сплотени и заредени с оптими-
зъм, на който сме способни. Надяваме се скоро отно-
во да се върнем към нормалния начин на живот.

На 17.06.2021 г.  се проведе 
заседание на Тематичната работна група 

за обсъждане на насоките за кандидатстване 
по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“от ПРСР 2014-2020 г. 
Във връзка с това Асоциация на месопреработвателите в България 

изпрати писмени предложения 
до Управляващия орган на програмата.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 
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                                                                                     До
        Г-н Георги Събев
        Зам. министър на
        Програма за развитие на     

        селските райони 2014-2020

        Копие:
        Г-жа Елена Иванова
        Директор на Дирекция
        „Развитие на селските райони“

   

Относно: Писмени предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-
стопански продукти“ във връзка с проведено заседание на Тематична работна група на 17.06.2021г.  

                                           
Уважаеми г-н Събев,
Уважаема г-жо Иванова,

Във връзка с проведено заседание на Тематичната работна група по подмярка 4.2 „Инвестиции в пре-
работка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, 
представяме на Вашето внимание писмените ни предложения по официален ред. В хода на работната гру-
па се обсъдиха редица предложения от останалите членове на работната група, като ние разчитаме на Вас 
в качеството си на Управляващ орган на програмата, да вземете справедливи и обосновани решения в 
интерес на всички потенциални бенефициенти по подмярката. По предстоящия прием с бюджет в размер 
от 197,953 млн. евро със средства от инструмента „Следващо поколение ЕС“ и по Плана за възстановяване 
на ЕС и със средства от бюджета, бихме искали да изразим нашето принципно предложение по следните 
въпроси:

1. Бихме искали да Ви подкрепим отново предложението и решението ви  да насочите тези сред-
ства от преходния период към кандидати, които имат дейност за последните най-малко 36 месеца без 
прекъсване преди подаване на проектното предложение. Видно от текста на предложените от вас ус-
ловия за кандидатстване, за едноличните търговци и юридическите лица е необходимо доказването 
на дейности по преработка на селскостопански продукти, а за земеделските стопани да са вписани по 
Наредба 3 за създаване и поддържане на регистъра на земеделските стопани през последните 36 ме-
сеца. Тук е важно да допълните и поясните, че за същите едноличните търговци и юридическите лица, 
които се занимават с преработвателна дейност, биха могли да докажат опита си пред последните 36 
месеца и като физически лица, участващи в управлението и собствеността на други дружества с огра-
ничена отговорност. Нашето мнение е, че в раздел 11 Допустими кандидати, т. 11.1 „Критерии за допус-
тимост на кандидатите“ не са разгледани всички хипотези за доказване на опита на предприятия от 
хранително-вкусовия бранш. Прави впечатление, че за земеделските стопани се признава опита им при 
кандидатстване с еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност. Именно този 
факт създава неравностойно положение между двата типа потенциални бенефициенти по подмярка-
та, имайки предвид също така, че за земеделските стопани дори не се изисква опит в преработката на 
селскостопанските продукти. В тази връзка предлагаме да добавите отделна нова точка в условията за 
кандидатстване, като предвидите възможност за наследяване на опита на физическото лице, когато съ-
щото кандидатства по реда на подмярка 4.2 с едноличен търговец или еднолично дружество с ограни-
чена отговорност. Също така ни прави впечатление, че не са разгледани всички възможни хипотези при 
сливания и придобивания съгласно Търговския закон, като например чл. 264, ал. 1, изречение второ, 
при което едно дружество става универсален правоприемник на друго дружество, което обикновено 
се използва при смяна на собствеността на дружеството, при която процедура се запазва съответно 
стопанството и преработвателната единица с всички активи и пасиви на предходното дружество, което 
се прекратява без ликвидация и се заличава успоредно с регистрацията на новото дружество;
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2. Да отпадне изискването по т. 12 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ за доказва-
не на наличието на най-малко 50% от общата суровинна база от основни земеделски суровини за пър-
вата прогнозна година от бизнес плана за месопреработвателните предприятия, както и последващото 
по т. 13 най-малко 30% от тях да бъдат от регистрирани земеделски производители. Този въпрос сме 
повдигали и при предходните заседания на работните групи, като винаги сме се опитвали да обясним 
на вас и останалите членове на работната група, че това условие е крайно необмислено и трудно изпъл-
нимо при кандидати месопреработватели. В рамките на приема кандидатстват големи месопрерабо-
твателни предприятия, които не могат да договорят и си осигурят нужното количество месни суровини 
на територията на страната ни. Причината е в липсата на достатъчно мощни кланици, които да осигурят 
ритмично доставки на определи групи меса – бели и червени на цени, които да бъдат достатъчно конку-
рентни в сравнение с европейските от една страна и от друга със съответното качество по технология. 
Не така стои въпросът с останалите колеги от хранително-вкусовата промишленост, както и при земе-
делските производители, които кандидатстват по реда на подмярка 4.2 за да преработват собствените 
си земеделски суровини. Разчитаме на вас да преразгледате това излишно изискване и същото да от-
падне за част от преработвателните предприятия в т.ч. и месопреработвателните. Досегашното изис-
кване допълнително се утежнява от факта, че в страната ни през последните години възникват случаи 
на АЧС в редица свиневъдни комплекси, като доскоро в почти цялата страна бяха определени зони, от 
които добитото в последствие месо не може да се влага в готова продукция за експорт. 

3. Като важен момент от настоящето предложение, бихме искали да Ви обърнем внимание към пре-
дходния прием по подмярка 4.2 от 2018г. Все още има неразгледани проекти на предприятия от пре-
работвателния бранш, които са под черта и не могат да преценят дали да подадат отново проектните 
си предложения в рамките на предстоящия прием. Предлагаме Ви да обмислите сериозно отново да 
наддоговорирате бюджета на приема от 2018г., като разгледате и контрактувате проекти до 65 точки. 
Съгласно представения напредък на ПРСР от ДФ „Земеделие“ в рамките на последното заседание на 
Комитета по наблюдение от 22.12.2020г., по подмярка 4.2 от прием 2015г. има остатък в размер на 52 
825 169 евро в следствие на отказани или оттеглени проектни предложения. Към момента се очаква 
подписването на договори за БФП на проектни предложения с минимален брой 70 точки на ранкинг от 
прием 2018г. Както изразихме в предходни наши предложения до Ръководството на Управляващия ор-
ган, проектните предложения на съществуващите месопреработвателни предприятия от прием 2018г. 
масово са със заявени и потвърдени на ранкинг точки в границите между 65 и 70 точки. В тази връзка 
предлагаме да разгледате отново възможността за наддоговаряне на бюджета на приема от 2018г. с 
остатъчния свободен ресурс по подмярката, като решението за това да оповестите преди стартиране 
на предстоящия прием по подмярка 4.2. Мотивите ни за това са, че могат да бъдат финансирани жизне-
новажни проектни предложения, част от които вече са изпълнени и не могат да бъдат превходирани 
в рамките на новият прием, както и че ще улесните бенефициентите си да планират правилно и после-
дователно инвестиционните си намерения, имайки предви, че част от новите инвестиции, с които биха 
кандидатствали са функционално свързани или зависими от резултата по одобрение на проектите им 
в предходния прием. 

Уважаеми г-н Събев,
Уважаема г-жо Иванова,

Имайки предвид, че това е единствената мярка, по която предприятията от месопреработвателната 
промишленост могат да бъдат подпомогнати за модернизация, изразяваме нашата принципна позиция с 
настоящето ни предложение да бъде разгледано и взето под внимание при стартирането на предстоящия 
прием по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони.

  

С уважение,

    Атанас Урджанов
    Председател на Асоциация на месопреработвателите в България
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Тази година светът ще постави нов рекорд в консумацията на месо, спо-
ред последната прогноза на Организацията за прехрана и земеделие на ООН. 
Предвижданията са консумацията на месо в световен мащаб да нарасне с по-
вече от 1%. Най-бърз растеж ще има в страните с ниски и средни доходи, къде-
то доходите непрекъснато се покачват.

По принцип светът ще консумира около 350 милиона тона месо, като пред-
почитани от потребителите са свинското и пилешкото месо. Това ще генерира 

повече емисии на парникови газове. Глобалните емисии от производството на храни се очаква да на-
раснат до 2050 г. с 60%, до голяма степен поради увеличеното производство на животни, предупреж-
дава списание MIT Technology Review.

Алтернативни протеини и селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната 
среда са някои от решенията, предвидени от учените за справяне с това предизвикателство. Засега 
оценките за алтернативния пазар на протеини показват покачване с до 25% от тези продукти на све-
товния пазар на храни през 2035 г. В същото време „нови методи като естествени фуражни добавки 
(комбинация от активни съединения от чесън и флавоноиди, получени от цитрусови плодове), или 
червени водорасли, биха могли значително да намалят емисиите на метан от преживни животни. А 
засилването на производството на животни, например чрез осигуряване на фуражи на растителна ос-
нова и повишаване на производителността на пасищата е една от най-големите ни възможности за 
намаляване на глобалното земеделско използване и емисии”, твърдят авторите.

Euromeat

2021 година - рекордна в консумацията на месо

Страната ни има възможности и по-
тенциал за повишаване на аграрния 
стокообмен с Кралство Саудитска Ара-
бия (КСА). Това заяви министърът на зе-
меделието, храните и горите проф. д-р 
Христо Бозуков по време на среща с 
извънредния и пълномощен посланик 
на КСА в България Н. Пр. Месфер Бин 
Абдулрахман Ал Гасиб. „България произ-
вежда високо оценявани и качествени 
земеделски продукти, които трябва да 
заемат своето място на арабския пазар“, 
допълни още министър Бозуков.

По думите му, Българската агенция 
по безопасност на храните е стартирала 
8 процедури за внос в КСА. До момента 
са финализирани четири от тях – за риба 
и рибни продукти, овце, едри преживни животни, 
както и пчелен мед и продукти от него. Той изрази 
желание за подкрепа от арабската страна за съдей-
ствие по останалите възможности за внос в направ-
ленията - птиче (патешко) месо и продукти от птиче 
месо, месо и месни продукти от ЕПЖ и ДПЖ, млечни 
продукти и фуражи.

Посланик Ал Гасиб затвърди желанието на Крал-

ството да си сътрудничи с България в сектор „Живот-
новъдство“. Той изяви готовност за активизиране на 
взаимоотношенията между двете държави в облас-
тта на селското стопанство. Посланикът акцентира, 
че след среща с държавния глава Румен Радев, е 
получил уверение, че служебното правителство ра-
боти за създаване на основа за сътрудничество при 
следващия редовен кабинет.

Пресцентър на МЗХГ

Министър Бозуков обсъди с посланика на кралство 
Саудитска Арабия потенциала на аграрния 

стокообмен между двете държави
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В ЕС започва кампания за обширни реформи в об-
ластта на земеделските субсидии в опит да бъде спрян 
спадът в броя на малките ферми в съюза и те да бъдат 
защитени срещу нарастващата концентрация в сектора. 
Тя е резултат от продължилото с десетилетия финанси-
ране по досегашните схеми на Общата селскостопанска 
политика (ОСП).

Данните показват, че броят на птицефермите и живо-
тновъдните ферми в ЕС е спаднал с 3.4 млн. до 5.6 млн. 
между 2005 и 2016 г. (последната, за която са налице из-
черпателни данни). Паралелно обаче е растял броят на 
домашните птици и добитъка, което говори за огромна 
интензификация на земеделието и обяснява изчезването 
на малките ферми. Общият брой на всички видове ферми 
в ЕС е спаднал през същия период от 14.5 млн. 

Този процес - повече животни, събрани в по-малък 
брой ферми, много от които са мащабни съоръжения от 
фабричен тип, е продукт именно на ОСП, която доминира 
в земеделието в ЕС от въвеждането й през 1962 г. Най-
големите фермери се възползват най-много от системата 
на субсидиране: около 80% от директните плащания в 
размер на 40 млрд. евро отиват само за 20% от ферме-
рите.

«Причината, поради която загубихме 4 милиона фер-
ми в ЕС, беше погрешната ОСП. Подкрепата беше твърде 
много за индустриалното земеделие и недостатъчна за 
малки и средни ферми «, признава еврокомисарят по зе-
меделието Януш Войчеховски. Реформите, които ще бъ-
дат предложени на ЕС, включват мерки за насърчаване 
на фермерите да оставят повече пространство за дивата 
природа, да приемат органични стандарти за животно-
въдството и да използват по-малко химически торове и 
пестициди.

«Защитата на малките и средните производители е 
приоритет. Не е вярно, че се нуждаем от все по-големи 
ферми за подсигуряването ни с храна. Малките също мо-
гат да изпълняват тази задача, заедно с ползите за окол-
ната среда и здравето», каза Войчеховски пред „Гардиън». 
По думите му между европарламента и Европейския съ-

вет има съгласие, че това е много важно и от гледна точка 
на промените в климата и опазването на биологичното 
разнообразие.

Тези реформи могат да спрат в някаква степен бърза-
та смърт на малки ферми в ЕС, но връщането към тях в 
целия блок изглежда малко вероятно. Данните показват, 
че във Франция, Германия и Нидерландия са изчезнали 
над една трета от животновъдните и птицефермите. Бли-
зо 120 000 птицеферми са закрити във Франция между 
2005 и 2016 г. и близо 36 000 в Германия. Фермите са или 
изоставяни в по-малко продуктивни райони, или са по-
гълнати от създадените огромни предприятия в сектора.

Въздействието на ОСП може да се види и в по-новите 
държави членки. Източноевропейските фермери пре-
търпяха още по-голямо сътресение след присъединява-
нето към ЕС: от 2005 г. България е загубила 72% от жи-
вотновъдните и птицефермите си, Унгария - 48%, Полша 
- 54%, и Словакия - 72%.

Производството на храни се увеличи, но околната 
среда пострада. Броят на птиците в земеделските земи 
в ЕС е намалял наполовина за три десетилетия според 
Европейския съвет за преброяване на птиците. Попула-
циите на насекоми също. Само една четвърт от видовете 
в ЕС имат добър природозащитен статус, като според ев-
ропейския надзорен орган 80% от ключовите местооби-
тания са в лошо състояние.

Опитите през последните две десетилетия за насър-
чаване на природосъобразни методи на земеделие са 
имали слабо въздействие. „Производителите на храни 
по устойчиви земеделски практики оцеляват някак с 
продажбата на своите продукти в ресторанти или малки 
магазини, но остават откъснати от доминиращия пазар“, 
казва Фабио Сиконте от природозащитната организация 
Terra. Участниците в кампанията за промяна на ОСП пре-
дупредиха, че на сделката може да бъде залепен «зелен» 
етикет, без да доведе до реална трансформация на сел-
скостопанската политика на ЕС.

Селия Нисенс от Европейското бюро за околната сре-
да коментира: „За съжаление изглежда, че сделката ще 
продължи да кара трактора в грешната посока. По-голя-
мата част от средствата ще продължат да текат към най-
големите и най-замърсяващи ферми. В това решаващо 
десетилетие за климата и биологичното разнообразие 
липсата на амбиция в новата селскостопанска политика 
е направо катастрофална.“

Източник:  Капитал

Изчезването на малките фермери в ЕС
Започва кампания за реформа на ОСП, довела до стряскащи концентрации в сектора

Фиона Харви в статия за британския “Гардиън“ 1
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След влизането си в Европейския 
съюз България е загубила 72% от жи-
вотновъдните и птицефермите си. 
Също толкова е загубила и Словакия, 
докато в Унгария са изчезнали 48% от 
фермите, а в Полша 54%. Анализ на ан-
глийския вестник “Гардиън”  показва, 
че броят на птице-  и животновъд-
ни ферми само в ЕС (без Хърватия), е 
намалял с 3.4 до 5.6 млн. между 2005 
и 2016 г. – последната година, за коя-
то са налице изчерпателни данни. Съ-
щевременно  броят на отглежданите 
птиците и добитък се увеличава, което 
означава, че има голямо окрупняване, 
и че малки ферми са изправени пред 
огромен риск. Общият брой на всич-
ки видове ферми в ЕС е намалял през 
същия период от 14,5 на 10,3 млн. Най-
големите фермери се възползват най-
много от системата на субсидиране: 
около 80% от субсидиите за директни 
плащания в размер на 40 млрд. евро 
отиват само за 20% от фермерите. 
Януш Войцеховски, комисар на ЕС по 
земеделието, каза: „Намерението ми е 
този процес на изчезване на малките 
ферми да бъде спрян. Европейският 
хранителен сектор в миналото се ос-
новаваше на малки ферми и трябва 
да бъде така и в бъдеще. Причината, 
поради която загубихме 4 млн. ферми 
в ЕС, беше грешка в Общата стопанска 
политика. Подкрепата беше прекале-
но към индустриалното земеделие и 
животновъдство и недостатъчно  за 
малки и средни ферми“ Реформите на 
Общата стопанска политика, които ще 

бъдат предложени от ЕС тази седмица, 
ще включват мерки за насърчаване на 
фермерите да оставят повече прос-
транство за дивата природа, да при-
емат органични стандарти за добитъ-
ка, да използват по-малко химически 
торове и пестициди и да подхранват 
здрави почви. „Защитата на малките 
и средните ферми е приоритет. Не е 
вярно, че се нуждаем от все по-големи 
ферми за продоволствена сигурност. 
Малките ферми могат да осигурят 
продоволствена сигурност за граж-
даните на ЕС – казва еврокомисарят. 
–  Има разбиране сред законодатели-
те, парламента и Съвета на ЕС, че тряб-
ва да защитим по-добре нашите малки 
и средни ферми – това е много важно 
за продоволствената сигурност, за 
околната среда, изменението на кли-
мата и биологичното разнообразие”. 
Връщането към малките ферми в ЕС, 
като цяло, обаче изглежда все по-мал-
ко вероятно.  Във Франция, Германия 
и Холандия над 1/3 от фермите са из-
чезнали от 2005 г. Близо 120 000 пти-
цеферми са загубени във Франция 
между 2005 и 2016 г. и близо 36 000 в 
Германия. Но източноевропейските 

След 5 години глобалният пазар на опаковки за месо 
ще добави стойност от 1,5 млрд. долара. 

Пазарът на месо за опаковки ще достигне 13,65 млрд. 
долара през 2026 г. Пазарът на месо опаковки се оценява 
на 12,1 млрд. щатски долара през 2020 г. и се очаква да 
достигне 13,65 млрд. щатски долара до 2026 г. при със-
тавен годишен темп на растеж от 4,37% за прогнозния 
период 2021 - 2026 г., според доклад на Research And 
Markets. Анализаторите са убедени, че повишеното тър-
сене на месо ще подпомогне растежа на пазара на опа-
ковки. Засега има бум на пазара на опаковки за прясно 
месо, който се очаква да регистрира стабилен годишен 
темп на растеж от 3,38% до 2026 г. С нарастващото тър-
сене на месни продукти, нараства и търсенето на качест-
вени и атрактивни опаковки за месо. Опаковката може 
да помогне за поддържане на съществуващото качество 
на месото и да забави развалянето му, като контролира 
факторите, които допринасят за това. Един от важните 
фактори при опаковането на месото е видът месо, което 
се опакова. Големите заводи за опаковане на свинско и 
говеждо месо използват вакуумни опаковки за консер-

виране на месо. Вакуумната опаковка премахва кисло-
рода в опаковката, което помага да се запази месото в 
опаковката. Хранителните магазини използват предимно 
стречфолио и тарелки за месо. Според Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ФАО 
консумацията на месо на глава от населението в света е 
била 34,4 килограма през 2019 г. и се очаква да нарасне 
до 34,9 килограма до 2024 г. Има силно търсене на про-
дукти като пакетирано месо, главно защото повечето по-
требители по света предпочитат удобството на готовите 
за сервиране храни. Според Министерството на земеде-
лието и Службата за икономически изследвания на САЩ, 
през 2017 г. най-консумираният вид месо в САЩ е пилеш-
кото месо, с около 41 кг на глава от населението, като се 
очаква нарастване до 42,7 кг до 2028 г. Според Амери-
канския институт за опаковане и околна среда през 2017 
г. около 68% от месото в страната е опаковано. Според 
американското министерство на земеделието, обемът на 
хладилното съхранение през 2019 г. е почти 500 млн. тона 
замразено червено месо и 553 млн. тона замразено птиче 
месо. 

Euromeat

фермери са претърпели  още по-го-
лямо сътресение  след  2004 г., когато 
много страни се присъединиха: От 
2005 г. България е загубила 72% от жи-
вотновъдството и птицефермите си, 
Унгария 48%, Полша 54% и Словакия 
72%. Общата стопанска  политика  на-
сърчава все по-интензивни и индус-
триализирани земеделски методи 
–  фермерите бяха окуражавани  да 
произвеждат повече храна на всякак-
ва цена, използвайки повече химиче-
ски торове и пестициди. Но околната 
среда пострада. Броят на птиците в зе-
меделските райони в ЕС за три десети-
летия е намалял наполовина. Попула-
циите на насекоми също спаднаха – в 
Германия, наример, с 3/4 за 25 години. 
Сделката за нова Обща стопанска по-
литика, която трябва да бъде обявена 
тази седмица, вероятно няма да до-
веде до генерална трансформация на 
селскостопанската политика на ЕС. Се-
лия Нисенс, служител по политиките в 
неправителствената организация на 
Европейското бюро за околната сре-
да, заяви: „Изглежда, че сделката тази 
седмица ще продължи да кара трак-
тора в грешната посока. По-голямата 
част от средствата ще продължат да 
текат към най-големите, най-замърся-
ващи ферми, с почти никаква зелена 
посока. В това решаващо за климата и 
биологичното разнообразие десети-
летие, липсата на амбиция на новата 
земеделска политика е направо ката-
строфална.”

glasove.com

България е загубила 72% от животновъдните 
си ферми от влизането в ЕС 

Пазарът на опаковки за месо ще достигне 
13,65 млрд. долара през 2026 г.
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От 1 юни е активна нова е-услуга 
за деклариране на данни за превози 
на стоки с висок фискален риск, съ-
общават от НАП. Новата услуга е дос-
тъпна с квалифициран електронен 
подпис (КЕП) в  Портала за е-услуги 
на приходната агенция, в група „Фи-
скален контрол“. Освен подаване на 
данни за превоз на стоки с висок фи-
скален риск, клиентите могат да из-
вършват и справка за осъществения 
контрол върху превоза на рисковите 
стоки от органите по приходите.

Новата услуга позволява попълва-
не и подаване на данни за превоз на 
рискови стоки; генериране и изпра-
щане на уникален номер на превоз 
(УНП); корекция на подадени данни; 
подаване на уведомление за неполу-
чена стока; подаване на уведомление 
за анулиране на УНП, преглед и тър-
сене на подадени данни за превоз 
на рискови стоки и издадени УНП. В 
електронната форма на услугата по-
требителят има две активни опции 
за избор. Единият е, когато превозът 
започва от територията на друга дър-
жава–членка на ЕС и завършва на 
територията на страната, а другият - 
превозът започва от територията на 
страната и завършва на територията 
на друга държава-членка на ЕС.

За удобство на клиентите 
е разработена и секция „Ад-
реси“, която позволява реда-
ктиране на данни, които след 
запис се вписват автоматич-
но в полетата за адресите за 
получаване/разтоварване 
или изпращане/натоварване 
на стоките. Новата услуга е с 
пълен и частичен достъп за 
всички физически и юриди-
чески лица, които са подали 
заявление за ползване на 
електронните услуги на НАП 
от задължено или упълномо-
щено лице и са избрали оп-
цията за ползване на групата 
услуги „Фискален контрол“, допълват 
от НАП. 

Редът за доброволното деклари-
ране на данни за превози на рискови 
стоки, тяхното коригиране или ану-
лиране е регламентиран в  Наредба 
№ Н-2 от 30 януари 2014 г.

При ползването на новата е-услу-
га за декларирането на данни за пре-
вози на стоки с висок фискален риск, 
уникалният номер на превоз (УНП), 
който се генерира и предоставя от 
системата на НАП е с валидност 14 дни. 
При осъществяване на фискален 
контрол, заедно с документите по чл. 

От 1 юли влизaт в cилa нoви ДДC пpaвилa в 
Eвpoпeйcĸия cъюз, които улecнявaт изпълнението 
на cъщecтвувaщитe зaдължeния, свързани c ДДC и 
нaмaлявaт aдминиcтрaтивнaтa тeжecт нa прeдпри-
ятиятa, кoитo извършвaт трaнcгрaнични oнлaйн 
прoдaжби.

Зa yлecнeниe в oнлaйн тъpгoвиятa е разработен елек-
тронен портал (електронна система за обслужване на 
едно гише - one-stop shop/OSS), в който пpeдпpиятиятa, 
извъpшвaщи онлайн пpoдaжби дa ce peгиcтpиpaт за це-
лите на ДДС по електронен път в една държава членка за 
всички извършвани от тях вътреобщностни дистанцион-
ни продажби на стоки и доставки на услуги към крайни 
клиенти.

Дoceгa тeзи пpeдпpиятия бяxa зaдължeни дa ce pe-
гиcтpиpaт във вcяĸa дъpжaвa oт EC, пpeди дa мoгaт дa 
извъpшвaт пpoдaжби нa крайни ĸлиeнти в cъoтвeтнaтa 

дъpжaвa, уточняват от НАП. Рeжимът зa oбcлужвaнe нa 
eднo гишe (one-stop shop/ОSS) мoжe дa ce изпoлзвa зa 
дeклaрирaнe нa дължимия ДДC върху cтoки и уcлуги, 
прoдaвaни oнлaйн в цeлия EC на крайни клиенти, кoeтo 
нaмaлявa рaзхoдитe зa привeждaнe в cъoтвeтcтвиe c дo 
95 %.

Важна промяна е възможността от 1 юли български-
те компании, които оперират на европейския пазар да 
мoгaт дa дeĸлapиpaт и плaщaт eлeĸтpoннo ДДC зa вcичĸи 
извъpшeни oт тяx вътpecъюзни пpoдaжби c eднa тpи-
мeceчнa cпpaвĸa-дeĸлapaция, paбoтeйĸи caмo c дaнъч-
нaтa aдминиcтpaция в cвoятa дъpжaвa члeнĸa, дopи в 
cлyчaй нa тpaнcгpaнични пpoдaжби.

Meждyвpeмeннo peжимът зa oбcлyжвaнe нa eднo гишe 
пpи внoc (IOSS) yлecнявa cъбиpaнeтo, дeĸлapиpaнeтo и 
плaщaнeтo нa ДДC зa пpoдaвaчи, ĸoитo дocтaвят cтoĸи 
извън EC нa крайни ĸлиeнти в EC. Ha пpaĸтиĸa тoвa oз-
нaчaвa, чe тeзи дocтaвчици и eлeĸтpoнни интepфeйcи 
мoгaт дa cъбиpaт, дeĸлapиpaт и плaщaт диpeĸтнo ДДC нa 
избpaнитe oт тяx дaнъчни opгaни, вмecтo ĸлиeнтитe дa 
плaщaт ДДC пpи внoc в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa нa cтoĸитe. 
Toвa yлecнявa пpeдпpиятиятa, ĸaтo cъщeвpeмeннo зaщи-
тaвa oнлaйн ĸyпyвaчитe oт cĸpити paзxoди, допълват от 
приходната агенция.

Novini.bg

13, ал. 2 от ДОПК, водачът на превоз-
ното средство следва да предостави 
и УНП.

Повече за стоките с висок фиска-
лен риск или действията на органите 
по приходите може да намерите в ру-
бриката „Фискален контрол“ на сайта 
на НАП. Допълнителна информация 
клиентите на администрацията могат 
да получат от Информационния цен-
тър на НАП на 0700 18 700 0700 18 
700, както и от звеното по фискален 
контрол на (+359 2) 9859 6809 или 
на fisc.control@nra.bg.

Източник: НАП

Нова е-услуга на НАП за деклариране на данни 
за превоз на стоки с висок фискален риск

© Pixabay

НАП: От 1 юли нови правила за електронна 
търговия и деклариране на ДДС
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Тази година Празникът на гор-
нооряховския суджук за 14-ти път 
събра стотици посетители и люби-
тели на първия продукт, защитен в 
ЕС като географско означение Гор-
нооряховски суджук. В Кулинарния 
фестивал от 11 до 13 юни в парка до 
стадиона в Горна Оряховица участ-
ваха фирмите-членове на АМБ „Р.А.-
БОБИ“, „СТЕФАНОВ“ и фирма „Родопа 
Горна Оряховица“.

Празник  в Горна Оряховица

1. Рим, Италия - пица

Повече от ясно е, че подобна 
класация не би била завършена без 
присъствието на нейно величество 
пицата. Няма да навлизаме в исто-
рически уроци, само ще кажем, че 
римската пица на парче е класика 
в жанра и задължително присъства 
в списъка на всеки любител на вку-
совете, живеещи на улицата. Това, 
което най-вече различава римската пица от неаполитан-
ската, е присъствието на зехтин в тестото, което придава 
повече тежест и вкус.

2. Рим, Италия - поркета

Следващите редове не се препоръчват за хората, кои-
то не ядат месо.

Коренът на тази 
италианска рецеп-
та не е съвсем то-
чен, но още в древ-
ни римски времена 
поркетата се под-
нася като жертвено 

блюдо в чест на бог Марс. Днес тя е гордост на цяла Цен-
трална Италия, а по съвременните улици на Рим, особено 
по време на фестивали, концерти и празници, е пълно с 
така наречените „porchetta men», които предлагат този 
деликатес-мечта за всеки любител на месото - поркетата 
се прави от одрано и обезкостено прасе, което след това 
заедно с кожата се завива с подправки и чесън. Пече се 
на бавен огън поне 8 часа. Резултатът е изключително 
крехко месо с богат вкус.

3. Мексико Сити, 
Мексико - такос ал 
пастор

Подобно на много други 
феноменални улични храни 
по света, такос ал пастор е ре-
зултат от романтичния сблъ-
сък на една култура с друга. 
В този случай ливанците, които емигрират в Мексико, 
донасят традицията за печено на шиш месо, обикновено 
агнешко. Мексиканците харесват това, заменят агнеш-
кото със свинско и го мариноват в сушени люти чушки, 
подправки и ананас. След като се опече, крехкото месо 
се разрязва на малки парчета и се сервира върху тортия 
с лук, кориандър и, в някои случаи, с ананас. 

ВКУСЪТ НА УЛИЦАТА

q
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8. Кингстън, 
Ямайка - пиле 
„джърк“

„Джърк“, но не 
като  „идиот“ (от 
англ.), а като изсуше-
но месо, характер-
но за ширините на 
Ямайка. Едно време 
ловците изкопавали 
дупки, в които палели огън, и заривали подправеното с 
бахар и карамфил месо, за да се изсуши и опуши.

Меката на този вид приготвяне на месо се намира 
на легендарния плаж Бостън в Североизточна Ямай-
ка. Там продавачите пaлят огън за своето джърк пиле 
директно на пясъка. Месото се приготвя върху пи-
ментово дърво или метални листове, използвани като 
решетки и понякога покрити с листа от живовляк. 
Хубавото на метода е, че може да се използва за всякакви 
видове дивеч и риба и не е нужно да копаем дупки в зе-
мята - обикновената загрята фурна или барбекю ще свър-
шат същата работа.

9. Осака, 
Япония - 
такояки

Японците са до-
бри в много неща, 
а сред тях са кало-
рийните бомби. В 
случая - пърженото 
и страшно вкусно та-
кояки. То представля-
ва топка тесто, чийто 

пълнеж се състои от октопод, тенкасу (остатъци от тем-
пура), маринован джинджифил и пролетен лук. Тестото 
се пържи в специални чугунени тигани, а в Осака може-
те да наблюдавате такояки майсторите, които чевръсто 
и умело обръщат тестените топчета с помощта на клеч-
ки. Готовите такоякита се ядат горещи, леко хрупкави 
отвън и дъвчащи отвътре, омесени с японска майонеза. 

Бакхус

4. Южните щати 
на САЩ- 
пържено пиле

Не би било корект-
но да напишем само 
Кентъки, Луизиана или 
Алабама - корените на 
пърженото пиле идват 
от шотландските ими-
гранти в новозаражда-

щата се тогава държава, днешен САЩ, които обработва-
ли птицата в мазнина. Те често общували с чернокожите 
роби, които пък обогатили рецептата, прибавяйки към 
нея подправки, създавайки своя версия. Ястието е осо-
бено популярно в южните щати и до днес, но интерпре-
тации има по цял свят и особено в Азия: Индия, Корея, 
Индонезия, Виетнам.

5. Ню Йорк, САЩ - 
хотдог

Голямата ябълка е из-
вестна с много и различни 
неща. Едно от тях са леген-
дарните улични колички 
за хотдог. Първата такава 
се появява още през 1871 
г. на Кони Айлънд, а още 
в следващите 12 месеца 
се продават над 3000 хотдога. Нюйоркчанският сандвич 
традиционно се гарнира с пикантна кафява горчица и ки-
село зеле (или лук), задушено в доматен сос.  

6. Берлин, 
Германия - 
къривурст

Традиционно, заси-
щащо и семпло. Къри-
вурстът е най-обича-
ната германска улична 
храна. Месото е свин-
ско, първо варено, а 
после изпържено. За-

лива се с германския (патентован от тях) къри кетчуп сос.
Къривурст ще откриете навсякъде из Германия, но 

ако позволите лична препоръка - Konnoppke›s Imbiss в 
Берлин е мястото, а реденето на винаги дългата опашка 
е част от преживяването.

7. Лима, Перу - севиче

Севичето е едно от на-
ционалните богатства на 
Перу под формата на вина-
ги свежа улична храна. То е 
толкова обичано, че си има 
собствен национален праз-
ник (28 юни). Съставката-
звезда тук е суровата риба 
(или скариди), грижливо маринована в сок от лайм, сол и 
чили. Това морско блаженство върви отлично със сладък 
картоф, сладка царевица и парче тортия.

Излезе от печат 
книжката ШУНКИ-ВА-
РЕНИ И ВАРЕНО-ПУ-
ШЕНИ И СУРОВО-СУ-
ШЕНИ от поредицата 
Сборници с тради-
ционни български ре-
цептури и технологии.

Книжката може да 
поръчате в офиса на 
АМБ: тел .02 971 26 71 
или по e-mail: 

office@amb-bg.com
Цена 12 лв.
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МЕСОМАНИЯ

food-exhibitions.bg

международно изложение

2 9 . 0 9 – 0 2 .1 0 . 2 0 2 1

ПГХВТ „ЛУИ ПАСТЬОР” - ПЛЕВЕН

      ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
 „Експлоатация  и  поддържане  на  хладилна  и  климатична техника в ХВП” 
 „Контрол на качеството  и  безопасност  на  храни  и  напитки”
   „Топлотехника – топлинна, климатична, 

вентилационна и хладилна ” - дуално обучение,

с очакван недостиг на пазара на труда

 „Консултант козметични, парфюмерийни, 

биологични продукти и битова химия“ –

с очакван  недостиг на пазара на труда
За контакти: гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия”,
тел: 064/ 680 288; e-mail: thvp_pleven@mail.bg; www.pghvt.com

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
28-то специализирано международно изложение за месо и мес-

ни продукти „МЕСОМАНИЯ 2021“ ще се проведе от 29 септември 
до 02 октомври 2021 г. в Интер Експо Център, гр. София. Съ-
пътстващи изложби са БУЛПЕК, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, ИНТЕРФУД и 
ДРИНК, САЛОН НА ВИНОТО и #RETAIL SHOW.

Акценти на МЕСОМАНИЯ 2021:
v Колективно участие на български фирми – месопреработва-

тели
v Конкурс “Златен медал с диплом” за качествени и оригинал-

ни продукти и/или адитиви, представени от фирми изложители
v Зона за продажби, традиционно съчетана с много атракции 

за привличане на потребители
v Делова програма: презентации, семинари, дискусии и дегус-

тации, които ще предоставят допълнителни възможности за атрак-
тивно представяне на продукти и услуги.

За да бъдат удовлетворени желанията на всички, в срок до 
30 юни 2021 г. предварително може да заявите намеренията си 
за площта, която бихте желали да заемете. 

За да се регистрирате за участие трябва да попълните, подпише-
те, подпечатате и изпратите в офиса на АМБ по eл. поща формуляр 
“Заявка-договор” за участие,  като определите желаното от Вас мяс-
то. Съгласно Заявката-договор заплащането на площта и рекламите 
в каталога се извършва към Интер Експо Център.

За повече информация: инж. Павлина Лилова – GSM 0899 88 
56 65, тел. 02/971 26 71, е-mail: office@ amb-bg.com.

Вярваме, че пандемията COVID-19 ще остане в миналото и заед-
но ще продължим напред още по-силни и обединени да покажем на 
обществото че сме отговорен бранш.

Ще се радваме да продължим традицията и да участвате активно 
в МЕСОМАНИЯ 2021.

Заявка-договор, условия за участие и допълнителна информа-
ция за събитието и Площоразпределение – Зала 1 и Зала 2 може да 
изтеглите от сайта на АМБ: https://www.amb-bg.com/
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ПРИЕМ

ПРОФЕСИИ И 
СПЕЦИАЛНОСТИ

Завършилите СПГТ 
получават 

Диплома за средно 
образование и 

Свидетелство за 
трета степен на 
професионална 
квалификация.

 След завършен седми клас
 Балообразуване:
 Удвоените оценки по БЕЛ и 

математика от НВО
 Оценките от свидетелството за 

основно образование по 
„География и икономика“ и 
„Биология и здравно 
образование“

 Срок на обучение – 5 години

 Професия „Ресторантьор“, 
специалност „Кетъринг“

 Професия „Ресторантьор“, 
специалност „Производство и 
обслужване в заведенията за 
хранене и развлечения“

 Професия „Хотелиер“, 
специалност“Организация на 
хотелиерството“

 Професия „Администратор в 
хотелиерството“, специалност 
„Организация на обслужването в 
хотелиерството“

 Професия „Екскурзовод“, 
специалност „Екскурзоводско 
обслужване“

СОФИЙСКА 
ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ПО 
ТУРИЗЪМ

1202 София, бул. “Сливница” 182, 
тел.: 02/983 39 58; 983 51 30; 983 36 

92 факс: 02 986 77 78, e-mail: 
thh_sofia@abv.bg
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ПРОФЕСИОНАЛНА 
ГИМНАЗИЯ 

ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ
ТЕХНОЛОГИИ

„Проф. д-р Георги Павлов”
гр. София

Удобни транспортни връзки:
Автобус № 77 спирка ул. ”Хайдут Сидер”;

Автобуси № 83, 309 и 310 спирка “Оряхово”;
Трамвай №3 спирка ж.к. “Захарна фабрика”;

Тролеи – 6, 7 спирка “Оряхово”;
Метро – станция  „Вардар”

За контакти:
Тел.: 02/ 8229100 – Директор

Моб.: 0879012918 – Директор
0879012919 – Зам. директор

Тел.: 02/ 8221374 – Канцелария
e-mail: pghvt_sf@abv.bg

www. op.pghvt-gpavlov.org

Адрес:
гр. София, район „Илинден”

кв. “Захарна фабрика“
ул. „Хайдут Сидер” №10

Необходими документи:
•	 Свидетелство	за	завършено	основно
	 образование;
•	 Служебна	бележка	за	резултатите	от	
	 външното	оценяване;
•	 Медицинско	свидетелство;
•	 Заявление	за	участие	в	класирането,	
	 което	може	да	се	подаде	по	интернет	
	 или	на	място	в	ПГХВТ.

Класи -
ране

Подаване на 
документи

Записване

I етап 05.	–	07.	07.	2021 до	16.	07.	2021

II етап – 23.	07.	2021

III етап 26.	–	27.	07.	2021 30.	07.	2021

След завършен  VII клас	
При	балообразуването	се	включват	
оценките	по	Химия	и	Биология	от	

свидетелството	за	основно	образование.

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ 
ПРОДУК ТИ И РИБА

След завършен VІІ клас

ПРОФЕСИЯ:	Техник-технолог	и	
оператор	в	хранително-вкусовата	

промишленост	

С разширено и без разширено
изучаване на английски език 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
	Учебни	занятия	на	1	смяна;

	Защитени	специалности,	които	са	
търсени	от	работодателите;

	Изцяло	обновени	и	модерни	класни	
стаи,	кабинетна	система,	лаборато	рия	по	
професията,	физкултурен	са	лон,	фит	нес	и	

комбинирано	спорт	но	игрище;
	Практика	в	реални	проиводствени	

условия	във	водещи	фирми:

„Тандем-В” ООД;  „КРЕМИО” ЕООД
„Даримекс” ЕООД;  ,,Максимум 69” ООД

,,Нестле България” АД

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И 
ЗАХАРНИ ИЗ ДЕЛИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ:
	 Технолози
	 Оператори	на	машини
	 Специалисти	по	качеството
	 Управители	на	фирми

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА 
НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ:
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МАЛКИ ОБЯВИ

„КФМ“ гр. БЛАГОЕВГРАД ПРОДАВА всякакви ма-
шини за месопреработка и форми за шунки инокс. 
Тел.: 0885 28 22 62; e-mail: office@karol-fernandez.com

ФИРМА „СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за ме-
сопреработка и режещи инструменти за волфове и 
кутери. Тел. 0889 92 32 18; 0896 61 20 08.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И РАЗФАСОВАНЕ 
на червени меса „АВАЛОН ВЪРДЖИН“ АД, гр. Лев-
ски предлага свинско трупно охладено месо-драно, 
белено и прясна охладена свинска разфасовка. Теле-
фони за връзка: 0896 82 82 89; 0650 99 263; факс: 0650 
99 439; e-mail: avalon_virgin@abv.bg

„МУЛТИВАК РИСЕЙЛ“ ПРЕДЛАГА многообразие от 
висококачествени фабрично рециклирани немски 
машини с марка MULTIVAC: еднокамерни и двукамер-
ни вакуум опаковъчни машини, полуавтоматични и 
автоматични трейсийлъри, термоформовъчни ма-
шини. За контакт: „МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Тел./
факс: 02 988 55 00, 02 988 55 88. GSM 0886 027 616; 
e-mail: office@bg.multivac.com. www.multivac.bg

Фирма Джиев АД отдава под наем
следните свои имоти:

1. Промишлена сграда със сухи складове, тран-
жорни и стелажирани хладилни камери с работна 
температура до минус 18 °С. Обща площ 6350 м2 – 
работна височина 5 м; зали за шоково замразяване 
с обща площ 200 м2, санитарни и офис помещения. 
Достъп посредством TIR рампа с 4 ролетни вра-
ти. Възможност за паркиране на леки и товарни 
автомобили. Комуникативно местоположение до 
главен път София-Костинброд. Наем 25 400 € (без 
ДДС) без включени консумативи.

2. Хладилен склад 500 м2 с работна температура 
до минус 18 °С, работна височина 5 м. Комуникативно 
местоположение до главен път София-Костинброд. 
Наем 15€/кв.м (без ДДС) с включени консумативи.

3. Хладилен склад 250 м2 с работна температура 
до минус 18 °С, работна височина 5 м. Комуникативно 
местоположение до главен път София-Костинброд. 
Наем 15€/кв.м (без ДДС) с включени консумативи.

ФИРМА „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ПРОДАВА употре-
бявани месопреработващи машини: кутер Нити Ка-
занлък 120 – литров неръждаем; месомелачка 160 
мм; хидравлична гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 
25-иглен; вакуум тумблер 150 л. Тел.: 0887 961 877.

ФИРМА „НЕСТО“ ЕООД ПРЕДЛАГА: голямо разноо-
бразие от РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ на склад. ИЗКУ-
ПУВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА. 
GSM: 0888 38 84 44. 
E-mail: office@nesto.bg. www.nesto.bg

МЕСОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ в с.ЛЕСИДРЕН 
ПРЕДЛАГА свинско трупно драно и свинско трупно 
белено месо. За контакт: тел. 0888 97 11 22.

ИЗКУПУВАМЕ ВСЯКАКВИ МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕ-
РАБОТКА. За контакт: 0896 61 20 08.

ПРОДАВАМ: • КАЗАН за варене на шунка. Цени по 
споразумение. Тел: 0888 509 391 - Румен Тодоров

За контакт: тел. 0884 119 108

Фирма „ЕЛИТ-МЕС МИНЕВ -
РОДОПА-В.Т.” ООД
притежава предприятие 

„АВИСПАЛ БГ” ЕООД
за събиране и обезвреждане на СЖП 

категория 2 и категория 3.

Изкупуването и извозването на СЖП се 
извършва с транспортни средства на 
фирмата на преференциални цени.

Контакти: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

ТРУДОВА БОРСА:
Месопреработвателна фирма търси технолог – 

тел. 0888 92 59 22

Първата нуклеос база в България – 
Свинекомплекс Голямо Враново – 
Инвест АД се грижи за Вас от 1972 г.

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно 
месо и субпродукти.

По-вкусна е само мечтата!
Контакти: Вихрен Димитров 0887 621 984 

e-mail: vihren2000@yahoo.com
www.goliamo-vranovo.com
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òåë. 971 26 71, å-mail: office@amb-bg.com, www.amb-bg.com
Áàíêîâà ñìåòêà íà ÀÌÁ: Ðàéôàéçåí áàíê
IBAN: BG31 RZBB 9155 1066 0327 15
BIC: RZBBBGSF
ÀÌÁ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî íà ïóáëèêóâàíèòå ðåêëàìè.

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

6 - 20 äåêåìâðè 2019 ã.6 - 20 äåêåìâðè 2019 ã.21 íîåìâðè - 5 äåêåìâðè 2020 ã.

Ïðåäñåäàòåë íà ÀÌÁ:
Àòàíàñ ÓÐÄÆÀÍÎÂ

Ãëàâíè åêñïåðòè:
ä-ð Äèëÿíà Ïîïîâà

èíæ. Ïàâëèíà Ëèëîâà

Îôèöèàëåí ïðåäñòàâèòåë çà Áúëãàðèÿ
íà ìîáèëíè ñêàðè TRAILBLAZER BBQs
Ïðîäàæáè è íàåì: 0887 621 984

ÊÔÌ - ÃÐ. ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ  ÏÐÎÄÀÂÀ  âñÿêàêâè ìàøèíè
çà ìåñîïðåðàáîòêà è ôîðìè çà øóíêè èíîêñ. Tel. 088 528
22 62, office@karol-fernandez.com

ÔÈÐÌÀ ÌÅÑÎÌÀÍÈß ÒÐÅÉÄ ÏÐÎÄÀÂÀ óïîòðåáÿâàíè
ìåñîïðåðàáîòâàùè ìàøèíè: êóòåð Íèòè Êàçàíëúê 120-
ëèòðîâ íåðúæäàåì; ìåñîìåëà÷êà 160 ìì; õèäðàâëè÷íà
ãèëîòèíà; áúðêà÷êà 160 ë.; èíæåêòîð  25-èãëåí; âàêóì
òóìáëåð 150 ë. Òåëåôîí 0887961877.

ÔÈÐÌÀ „ÍÅÑÒÎ” ÅÎÎÄ ÏÐÅÄËÀÃÀ: ãîëÿìî ðàçíî-
îáðàçèå îò ÐÅÖÈÊËÈÐÀÍÈ ÌÀØÈÍÈ íà ñêëàä. ÈÇ-
ÊÓÏÓÂÀ: âñÿêàêúâ âèä ÌÀØÈÍÈ ÇÀ ÌÅÑÎÏÐÅ-
ÐÀÁÎÒÊÀ. GSM 0888 388444. Å-mail: office@nesto.bg,
www.nesto.bg

ÌÅÑÎÄÎÁÈÂÍÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ Â Ñ. ËÅÑÈÄÐÅÍ ÏÐÅÄ-
ËÀÃÀ ñâèíñêî òðóïíî äðàíî è ñâèíñêî òðóïíî áåëåíî ìåñî.
Òåë. çà êîíòàêòè: 0888 97 11 22

ÈÇÊÓÏÓÂÀÌÅ ÂÑßÊÀÊÂÈ ÌÀØÈÍÈ çà ìåñîïðåðàáîòêà.
Çà âðúçêà - ìîá.: 089 661 20 08

ÏÐÎÄÀÂÀÌ:
ÊÀÇÀÍ çà âàðåíå íà øóíêà. Öåíè ïî ñïîðàçóìåíèå.
Ãèëîòèíà çà çàìðàçåíî ìåñî SK 150.

Òåë: 0888 509 391 - Ðóìåí Òîäîðîâ

ÔÈÐÌÀ “ÑÅÐÂÈÇ ÌÌ” ÏÐÎÄÀÂÀ ìàøèíè çà ìåñîïðå-
ðàáîòêà è ðåæåùè èíñòðóìåíòè çà âîëôîâå è êóòåðè. GSM
0888923218, 0896612008.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÇÀ ÌÅÑÎÄÎÁÈÂ È ÐÀÇÔÀÑÎÂÀÍÅ íà
÷åðâåíè ìåñà “Àâàëîí Âúðäæèí” ÀÄ - ãð. Ëåâñêè ïðåäëà-
ãà ñâèíñêî òðóïíî îõëàäåíî ìåñî - äðàíî, áåëåíî è ïðÿñíà
îõëàäåíà ñâèíñêà ðàçôàñîâêà. Òåëåôîí çà âðúçêà - ìîáè-
ëåí 0896828289, ñòàöèîíàðåí 065099263, ôàêñ: 0650
99439, e-mail: avalon_virgin@abv.bg

„ÌÓËÒÈÂÀÊ ÐÈÑÅÉË” ïðåäëàãà ìíîãîîáðàçèå îò âèñî-
êîêà÷åñòâåíè ôàáðè÷íî ðåöèêëèðàíè íåìñêè ìàøèíè ñ
ìàðêà MULTIVAC: åäíîêàìåðíè è äâóêàìåðíè âàêóóì îïàêî-
âú÷íè ìàøèíè, ïîëóàâòîìàòè÷íè è àâòîìàòè÷íè òðåéñèé-
ëúðè, òåðìîôîðìîâú÷íè ìàøèíè. Çà êîíòàêò: Ìóëòèâàê
Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, òåë/ôàêñ: 029885500 è 029885588,
ìîáèëåí: 0886 027 616, e-mail: office@ bg.multivac.com,
web:www.multivac.bg

Ôèðìà Äæèåâ ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì
ñëåäíèòå ñâîè èìîòè:

1. Ïðîìèøëåíà ñãðàäà ñúñ ñóõè ñêëàäîâå,
òðàíæîðíè è ñòåëàæèðàíè õëàäèëíè êàìåðè ñ
ðàáîòíà òåìïåðàòóðà äî -18°Ñ. Îáùà ïëîù 6350 êâ.
ì. - ðàáîòíà âèñî÷èíà 5 ì., çàëè çà øîêîâî
çàìðàçÿâàíå ñ îáùà ïëîù 200 êâ. ì., ñàíèòàðíè è
îôèñ ïîìåùåíèÿ. Äîñòúï ïîñðåäñòâîì TIR ðàìïà ñ
4 ðîëåòíè âðàòè. Âúçìîæíîñò çà ïàðêèðàíå íà ëåêè
è òîâàðíè àâòîìîáèëè. Êîìóíèêàòèâíî ìåñòîïî-
ëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ - Êîñòèíáðîä. Íàåì
25 400 € (áåç ÄÄÑ) - áåç âêëþ÷åíè êîíñóìàòèâè.

2. Õëàäèëåí ñêëàä 500 êâ. ì. ñ ðàáîòíà òåìïå-
ðàòóðà äî -18°Ñ, ðàáîòíà âèñî÷èíà 5 ì. Êîìóíè-
êàòèâíî ìåñòîïîëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ -
Êîñòèíáðîä. Íàåì 15 € /êâ. ì. (áåç ÄÄÑ) ñ âêëþ÷åíè
êîíñóìàòèâè.

3. Õëàäèëåí ñêëàä 250 êâ. ì. ñ ðàáîòíà òåìïå-
ðàòóðà äî -18°Ñ, ðàáîòíà âèñî÷èíà 5 ì. Êîìóíèêà-
òèâíî ìåñòîïîëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ-
Êîñòèíáðîä. Íàåì 15 € /êâ. ì. (áåç ÄÄÑ) ñ âêëþ÷åíè
êîíñóìàòèâè.

Çà êîíòàêò: òåë. 0884 119 108

Ôèðìà „ÅËÈÒ-ÌÅÑ ÌÈÍÅÂ -
ÐÎÄÎÏÀ-Â.Ò.” ÎÎÄ

ïðèòåæàâà ïðåäïðèÿòèå „ÀÂÈÑÏÀË ÁÃ“ ÅÎÎÄ
çà ñúáèðàíå è îáåçâðåæäàíå íà ÑÆÏ êàòåãîðèÿ 2

è êàòåãîðèÿ 3.

Èçêóïóâàíåòî è èçâîçâàíåòî íà ÑÆÏ
ñå èçâúðøâà ñ òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà
íà ôèðìàòà íà ïðåôåðåíöèàëíè öåíè.

Êîíòàêòè: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

Председател на АМБ:
Атанас УРДЖАНОВ

Изпълнителен директор:
д-р Диляна Попова

Главен експерт:
инж. Павлина Лилова


