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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.

По-тънка,
по-екологична,

по-изгодна
опаковка

www.intrama-bg.com👉👉

До 18-слойни горни и долни фолиа:
Антифог; Easy peel за лесно отваряне; Средна и висока бариера
Флексопечат до 8 цвята.

До 18-слойни горни и долни фолиа:

по-изгодна
опаковка
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П О К А Н А
Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.2 от Устава на АМБ свиква 
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

на 11 юни /петък/ 2021 г. от 12.30 ч. 
в зала А на Българска търговско-промишлена палата, 

София, ул. „Искър“ № 9 при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане  на годишен отчетен доклад за дейността на  АМБ за 2020 г.
2. Приемане  на отчет на Контролния съвет за 2020 г.
3. Приемане на финансов отчет на АМБ за 2020 г.
4. Приемане на програма за дейността на АМБ за 2021 г.
5. Приемане на проект на бюджет на АМБ  за 2021 г.
6. Промени в Устава на АМБ
7. Разни
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.5 от Устава на АМБ 

Общото събрание ще се проведе същия ден на същото място в 13.30 ч.

На 14 април 2021 г. на сайта на МЗХГ е публикуван за об-
ществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез под-
бор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.013 по подмяр-
ка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Про-
грамата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. за подобряване 
на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хра-
нително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. подобряване опазването на околната среда.
5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.
Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени 

проектни предложения възлиза на 387 164 028,75 лв. Минималният размер на допустимите разходи за 
един проект е  29 337 лв. Максималният размер на допустимите разходи по подмярката за един кандидат 
е 5 867 400  лв.

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Тър-
говския закон или Закона за кооперациите, които са:
l регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане 

на регистър на земеделските стопани от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното пред-
ложение;
l признати групи или организации на производители и извършвали дейност от най-малко 36 месеца 

към датата на подаване на проектното предложение;
l лица извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти от най-малко 36 месеца 

към датата на подаване на проектното предложение.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 
29.04.2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg. 

Всички документи ТУК: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-
finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

Съобщение:



април 2021 г.3

На 12 април Европейската комисия  предложи  да се 
освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) 
стоки и услуги, които Европейската комисия, органите 
и агенциите на ЕС предоставят на държавите членки и 
гражданите по време на криза. Това е вследствие на оп-
ита, придобит  по време на коронавирусната пандемия. 
Наред с другото, благодарение на него стана видно, че 
ДДС, начисляван върху някои сделки, в крайна сметка се 
превръща в разход при възлагането на обществени по-
ръчки, който оказва натиск върху ограничените бюдже-
ти. Поради това с днешната инициатива ще се увеличи 
максимално ефикасността на средствата на ЕС, използ-
вани в обществен интерес за реагиране при кризи, като 
природни бедствия и извънредни ситуации в областта на 
общественото здраве. Също така с нея ще се укрепят ор-
ганите на равнище ЕС за управление на бедствия и кризи, 
като например тези, които са в обхвата на Здравния съюз 
на ЕС и Механизма на ЕС за гражданска защита.

След като бъдат въведени, новите мерки ще позво-
лят на Комисията и на другите агенции и органи на ЕС да 
внасят и да закупуват стоки и услуги без ДДС, когато заку-
пените стоки и услуги се разпределят при реагиране по 
време на извънредна ситуация в ЕС. Получателите може 
да са държави членки или трети страни, като например 
национални органи или институции (например болници, 
национални здравни органи или органи за реагиране 
при бедствия). Стоките и услугите в обхвата на предложе-
ното освобождаване включват например:
u диагностични тестове и консумативи за тестване, 

както и лабораторно оборудване;
u лични предпазни средства (ЛПС), като ръкавици, 

респиратори, маски, престилки, продукти и оборудване 
за дезинфекция;
u палатки, походни легла, дрехи и храна;
u оборудване за търсене и спасяване на хора, чува-

ли с пясък, спасителни жилетки и надуваеми лодки;
u антимикробни средства и антибиотици, антидоти 

при химически заплахи, лечения при радиационно об-
лъчване, антитоксини, таблетки йод;
u кръвни продукти или антитела;
u устройства за измерване на йонизиращото лъче-

ние;
u разработване, производство и снабдяване с не-

обходими продукти, научноизследователски и инова-
ционни дейности, създаване на стратегически запаси от 
продукти; лицензи във фармацевтичната промишленост, 
карантинни съоръжения, клинични изпитвания, дезин-
фекция на помещенията и др.

Европейският комисар по въпросите на икономиката 
Паоло  Джентилони  заяви:  Пандемията от COVID-19 ни 
научи, че тези видове кризи са многостранни и оказват 
широкообхватно въздействие върху обществото ни. 
Бързият и ефикасен отговор е от ключово значение и 
сега трябва да осигурим най-доброто решение, за да 
сме подготвени за бъдещето. Днешното предложение 

подкрепя целта на ЕС да може да реагира при кризи и 
извънредни ситуации в ЕС. Също така то ще гарантира 
максимални финансови резултати от усилията за 
оказване на помощ на равнище ЕС за борба с пандемията 
и за подпомагане на възстановяването.

Следващи стъпки
Сега законодателното предложение, с което се внасят 

изменения в Директивата за ДДС, ще бъде предадено на 
Европейския парламент за становище и на Съвета за при-
емане.

До 30 април 2021 г. държавите членки ще приемат 
и ще публикуват законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, необходими, за да 
се съобразят с тази директива. Те ще прилагат тези 
разпоредби от 1 януари 2021 г.

Контекст
Коронавирусната пандемия подчерта значението 

на последователната, решителна и централизирана 
подготвеност и реакция на равнище ЕС по време на 
криза. В този контекст Комисията, ръководена от Урсула 
фон дер Лайен, вече начерта планове за увеличаване 
на подготвеността и подобряване на управлението на 
равнище ЕС по отношение на трансграничните заплахи 
за здравето и представи градивните елементи на един 
по-силен Европейски здравен съюз. В същото време Ко-
мисията предложи да се засили сътрудничеството меж-
ду държавите — членки на ЕС, чрез механизма на ЕС за 
гражданска защита, за да се подобри реакцията при бъ-
дещи природни или причинени от човека бедствия. На-
пример в контекста на новия Европейски здравен съюз 
Комисията  обяви  създаването на Орган за реакция при 
извънредни здравни ситуации (HERA), който да прилага 
бързо най-авангардните медицински и други мерки в 
случай на извънредна здравна ситуация, обхващайки 
цялата верига за създаване на стойност, като се започне 
от разработването и се стигне до разпространението и 
използването.

ЕС вече предприе действия в областта на данъчното 
облагане и митниците  в подкрепа на борбата с 
коронавирусната пандемия и на възстановяването от 
нея. През април 2020 г. ЕС постигна съгласие да премахне 
митата и ДДС за вноса на маски и други предпазни 
средства, необходими в борбата с пандемията. Това 
освобождаване остава в сила и се изготвят планове за 
разширяването му. През декември 2020 г. държавите — 
членки на ЕС, се споразумяха за нови мерки, предложени 
от Комисията, за да се даде възможност за временно 
освобождаване от ДДС за ваксините и комплектите за 
тестване, продавани на болници, лекари и физически 
лица, както и за тясно свързани услуги. Съгласно 
изменената директива държавите членки може при 
желание да прилагат намалена или нулева ставка за 
ваксини и комплекти за тестване. 

Източник: Европейска Комисия

Действия в отговор на 
коронавирусната пандемия: 

Комисията предлага по време 
на криза жизненоважни стоки и услуги, 

разпределяни от ЕС, да се освободят от ДДС
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Мерките, прилагани в Бъл-
гария в борбата с африкан-
ската чума по свинете (АЧС) 
през 2019 и 2020 г. бяха оценени 
като ефективни от Европейската 
Комисия при извършените оди-
ти, последният от които през 
м.ноември 2020 г. В резултат на 
това на 25 март 2021 г. е прие-
то РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 
2021/544 на Комисията, съгласно което областите 
Добрич, Разград, Благоевград, Кърджали, София-
област и София-град, и община Аксаково в област 
Варна, вече са вписани в част II с оглед на липсата на 
огнища на АЧС в посочените области през послед-
ните дванадесет месеца.

В продължение на повече от една година месо-
добивните предприятия стриктно изпълняват За-
повед №РД 11-81/09.01.2020 г. на изпълнителния 
директор на БАБХ и вземат смивки от транспорт-
ните средства преди всяко напускане на кланицата. 
Смивките се изпращат и изпитват в лаборато-
рии за сметка на кланиците по показател «жиз-
неспособни колиформи», който няма връзка с 
вируса на АЧС. 

По информация от кланици до момента резулта-
тите от лабораторни изпитвания не показват откло-
нения от нормите на изпитвания показател «жизне-
способни колиформи». Това безспорно доказва, че 
бизнесоператорите в кланиците спазват указанията 
за дезинфекция както в предприятията, така и на 
транспортните средства. 

От м.март 2020 г. разходите на месодобивните 
предприятия се увеличиха във връзка със сложната 
епидемична обстановка заради пандемията COVID 
19. Допълнителните разходи, свързани с изпълне-
ние на заповедта, създават допълнителни затрудне-
ния за бизнеса, като трябва да се отчете факта, че 
кланиците изпълняват ежегодно собствена мо-
ниторингова програма, включително и за контрол 
ефективността на дезинфекция като част от добри-
те практики и внедрената система за самоконтрол. 
Освен това кланиците са единствените обекти, в 
които ИМА ПОСТОЯНЕН ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ.

На основание гореизложеното, на 31 март АМБ 
изпрати писмо до БАБХ с искане Заповед №РД 11-
81/09.01.2020 г. да бъде актуализирана като отпадне 
задължението за вземане и изпращане за собст-

вена сметка на смивки 
от всяко транспортно 
средство за наличие на 
«жизнеспособни коли-
форми» в месодобивни-
те предприятия, които 
транспортират свине от 
областите от част II.

Защо кланиците за пореден път 
са ощетени?

Очакваме БАБХ да ни предостави информа-
ция от ЕК и другите държави членки, в които 
има констатирано заболяване АЧС,  какви са 
практиките в тези държави и в кои от тях се взе-
мат смивки от транспортните средства за живи 
свине в кланиците и се изследват за «жизнеспо-
собни колиформи».

Отговорът, който получихме от БАБХ, по-
казва, че явно най-стриктен е контролът, 
който се извършва в кланиците щом те 
трябва да продължават да бъдат гарант за 
ограничаване и ликвидиране на АЧС. АМБ 
пита къде е контролът в животновъдните 
обекти, и защо отново са ощетени клани-
ците, преработвателите и потребителите, 
които ще плащат гаранциите? 
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ГОВЕЖДО И ТЕЛЕШКО МЕСО
l Производството на говеждо 

месо в ЕС намалява с 1,2% през 2020 
г., главно поради промени в Италия, 
Испания, Австрия и Белгия. Очаква се 
спадът да продължи с 0,9% през 2021 
г. Причините са структурни корекции 
в сектора на говеждото и млечното 
производство, съчетани с по-слабо 
търсене. През 2020 г. се отчита нама-
ление в потреблението с -2,5% (до 10,3 
кг на глава от населението) и въпреки 
очакваното възстановяване през вто-
рата половина на годината, през 2021 
г. се очаква намаление с -1%.

l Пазарът е стабилен със заси-
лени цени следвайки сезонната тен-
денция. Цените на телешкото месо се 
повишиха, но все пак са с 6% по-ни-
ски от миналата година
l Износът се увеличи с 1,8% 

през 2020 г., което се дължи на дос-
тавки до пазарите с висока стойност. 
Прогнозите са да продължи да се 
увеличава през 2021 г. благодарение 
на последните търговски споразуме-
ния (напр. Канада, Япония)
l Вносът през 2020 г. се срина (- 

21%) поради затварянето на ХОРЕКА 
сектора и се очаква да се възстанови 
само с 2% през 2021 г.

В средносрочен план вносът може 
бавно да нараства след постепенно-
то увеличаване на тарифните квоти, 
произтичащи от наскоро сключени 
споразумения за свободна търговия.

ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО
Противно на данните за първата 

половина на 2020 г., производството 
на овче и козе месо в ЕС се е увели-

ПТИЧЕ МЕСО
l Растежът на производството 

през 2020 г. (+ 1% на годишна база) 
върна цените на бройлерите в ЕС 
до нивата преди Covid. Цените дос-
тигнаха същото ниво като миналата 
година и са доста над средното за по-
следните пет години.
l Производството на домаш-

ни птици в ЕС е нараснало само с 
1% през 2020 г., а подобен скромен 
растеж се прогнозира и през 2021 г. 
Затварянетото на ХОРЕКА сектора по 
COVID-19 доведе до натрупване на 
запаси, а неотдавнашното увеличе-

СВИНСКО МЕСО
l Производството на свинско 

месо в ЕС се е увеличило с 1,2% през 
2020 г., обусловено от търсенето на 
износ (с 18%) главно от Китай. Избух-
ването на африканска чума по свинете 
в Германия в средата на септември до-
веде до незабавни забрани за внос от 
Китай, Южна Корея и Япония, но други 
страни от ЕС запълниха празнината и 
износът на ЕС успя да продължи на по-
ниски, но все още високи нива.
l През втората половина на 

Пазарът на месо през 2020 г. 
и прогнози за  2021 г. към 13.04.2021 г.

2020 г. поради ограниченията заради 
COVID-19 в кланиците цените започ-
наха да намаляват, за което спомогна 
и АЧС в Германия. В началото на 2021 
г. кланиците започнаха да се възста-
новяват и като цяло производството 
през 2021 г. се очаква да се увеличи с 
0,7%, а прогнозираното потребление 
да се възстанови до 32,7 кг на глава 
от населението (+ 1,4%).
l В средносрочен план опасени-

ята за околната среда, рискът от АЧС 
и промените в предпочитанията на 

потребителите вероятно ще ограни-
чат свинското месо в ЕС.
l ЕС трябва да продължи да 

бъде доминиращ  доставчик на све-
товния пазар, но не се очаква да се 
възстанови до рекордните за 2019-
2020 г. нива.

ние на цените на  фуража оказа до-
пълнително влияние.
l Огнищата на птичи грип в 18 

държави от ЕС засегнаха значително 
производствения и износния потен-
циал, тъй като няколко страни затво-
риха границите си за пилешко месо 

от ЕС. През 2020 г. износът на птиче 
месо рязко намаля със 7% и се оч-
аква да се възстанови много бавно 
през 2021 г., в резултат на което през 
2021 г. общият ръст е едва 1,5%.
l В средносрочен план обаче 

се очаква производството на птиче 
месо да расте стабилно, тъй като 
потребителите го възприемат като 
здравословен и устойчив продукт. 
Износът трябва да продължи да 
се възползва от  пазарите с висока 
стойност, а вносът ще расте в съот-
ветствие с наличието на тарифни 
квоти.

чило с 2% през 2020 г., главно поради 
големия дял на клането във фермите 
в Румъния.

Мерките във връзка с COVID-19 
продължават да влияят на пазара и 
все още не е ясно как тази ситуация 
ще повлияе на сезонното търсене на 
агнешко месо по време на религиоз-
ни празници през пролетта на 2021 
г. Пазарът продължава да се сблъск-
ва със силен недостиг на глобално и 
вътрешно предлагане (-1,6% намале-
ние на наличността овче месо в ЕС), 
което води до относително високи 

цени.
Износът на агнешко месо от Нова 

Зеландия е частично пренасочен 
към Азия, а търговските отношения 
между ЕС и Обединеното кралство 
добавят несигурност към крайната 
картина.

В средносрочен план се очаква 
производството и потреблението 
на овче и козе месо в ЕС да останат 
стабилни. Износът на живи животни 
трябва да намалее, докато вносът се 
очаква да нарасне, но ще остане дос-
та под наличните тарифни квоти.

Източник: CLITRAVI
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Това увеличение се дължи глав-
но на значителния износ на свинско 
месо за Виетнам, поради загуби от 
АЧС в тази страна. Днес обемът на 
износа е 3% до 4% от общия произ-
веден обем.

Русия е близо до достъп до пове-
че азиатски пазари, тъй като изнася 
повече свинско месо към виетнам-
ския пазар. Настоящата руска цена 
на прасета е 122 рубли ($1,67) за 
килограм живо тегло, включително 
10% ДДС. Великият пост едва започ-
ва в Русия, така че нормално се оч-
аква цената да падне до около 112 
рубли ($1,53).

Това е в съответствие с цената 
през последните 9 месеца. Русия и 
други страни от ОНД са засегнати 
по-малко от Covid, отколкото Евро-
па и Северна Америка. Не по отно-
шение на броя на заразените, тъй 
като болестта не разпознава попу-

лациите или страните. Разликата е 
в публична реакция или липса на 
свръхреакция.

До сега страната се бори с про-
дължаващи огнища на АЧС, е уни-
щожила около 600 000 свине. «Това 
може да изглежда много, но това е 
около 3% от цялото производство 
на свине. Руските компании за про-
изводство на свине всъщност са 
свършили отлична работа за кон-

трол на АЧС. Да, има огнища, но 
общото въздействие на АЧС е зна-
чително по-малко от болести като 
дихателно-репродуктивен синд-
ром при свинете, които руските 
ферми, както и повечето от света, 
приемат за нормални “, коментира 
Саймън Грей, генерален директор 
Русия, ОНД и Европа, Genesus Inc. 
По негово мнение необходимост-
та от свинско месо на виетнамския 
пазар ще бъде стълб за износа на 
руско свинско месо. Сега износът 
е около 190 000 тона годишно. Има 
международна дискусия относно 
регионализацията в рамките на 
страната по отношение на райони, 
свободни от АЧС. Ако това бъде до-
говорено, особено от Китай, това 
може да промени играта на руска-
та свиневъдна индустрия“, добави 
той.

Euromeat

Русия увеличава износа на свинско месо за Азия

Общото производство на свин-
ско месо в ЕС за 2020 г. възлиза на 23 
млн. тона, с 1% повече в сравнение с 
година по-рано, според данните на 
Евростат. В Испания производството 
е нараснало с 8% на годишна база 
до 5 млн. тона през 2020 г.  Вероятно 
силното търсене от Азия е повлияло 
на растежа на производството, което 
допълнително е увеличило разлика-
та в скоростта на нарастване между 
Испания и други големи европей-
ски производители на свине. Дания 
също отчита ръст с 6% на годишна 
база, възлизайки на 1.6 млн.тона за 
годината. Това обаче може да е ре-
зултат от спада в търсенето на живи 
прасета в немските кланици, някои 

доведе до увеличаване на производ-
ството в ЕС през първите няколко 
месеца на 2021 г. Въпреки това, не-
значителен спад в разплодните стада 
все пак може да насочи към по-ста-
билно производство в средносрочен 
план, ако се разгледа продължаване 
на нарастващата производителност 
на свинете-майки“, добави г-жа Бра-
унън Маги.  

Източник: Euromeat

23 млн. тона свинско месо, 
произведени в ЕС през 2020 година

Производството на свинско месо се е увеличило с 1% в сравнение с 2019 г.
от които спряха дейността си поради 
огнищата на COVID-19.

 „Обратно, производството в Гер-
мания, най-големият производител в 
ЕС, е спаднало със 126 000 тона (2%) до 
5,1 милиона тона за годината. Това не 
е изненадващо, като се има предвид 
огнището на АЧС в страната и предиз-
викателствата, свързани с COVID-19. 
Италианското производство също е 
намаляло с 12% 
(177 000 тона) в 
сравнение с пре-
дходната годи-
на», коментира 
Браунън Маги, 
анализатор на 
AHDB* (Съвет за 
развитие на зе-
меделието и рас-
тениевъдство)

През декем-
ври 2020 г. общи-
ят брой на сви-
нете в ЕС-27 се 
е увеличил, като 
по-голямата част от това увеличение 
е от свине за угояване. „Това може да 
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Владислав Спасов ще бъде новият генерален 
консул на България в Шанхай, Китай. Той посети 
Българската търговско-промишлена палата и 
разговаря с председателя Цветан Симеонов.

Основна тема на дискусията бяха начините 
за стимулиране на търговско-икономическите 
отношения между двете страни. БТПП работи 
много активно със Службата по търговско-ико-
номически въпроси на България в Шанхай и в 
този смисъл Цветан Симеонов потвърди жела-
нието на палатата това сътрудничество да про-
дължи.

Владислав Спасов от своя страна представи 
приоритетите на своята мисия, която ще работи 
с гр. Шанхай и окръга му – с население около 306 
млн. жители и територия 1/7 от тази на ЕС. Той сподели, че 
поради концентрацията на много компании в Шанхай вза-
имодействието с български партньори е улеснено. Гене-
ралният консул заяви, че разглежда БТПП като важен парт-
ньор за опосредстване на контактите между български и 
китайски фирми от източния град и региона му.

Симеонов обсъди със събеседника си и начини за по-
лесно предаване на бизнес и икономическа информация 
в двете посоки. Очаквайте покани за предстоящи иници-
ативи и събития с китайски партньори.

Източник: БТПП

БТПП и Генералното ни консулство в 
Шанхай ще обменят бизнес и икономическа 

информация

Изглежда свинското месо остава предпочитаният вид 
месо сред европейските потребители.

Данните, публикувани от Европейската комисия по-
казват увеличение на потреблението на пилешко месо за 
2020 г. Според перспективите през 2020 г. пилешкото е 
единственото месо, регистрирало увеличение на произ-
водството в ЕС. Тази тенденция трябва да продължи до 
2030 г., макар че ще има възстановяване в производство-
то на свинско месо, въпреки огнищата на АЧС.

Прогнозата е до края на настоящото десетилетие про-
изводството на пилешко месо да достигне около 14,1 
млн. тона, обем, който съответства на много слаб растеж 
по отношение на производството през 2020 г. (близо 13,5 
млн. тона): слабо увеличение от 0,5 % на година и 4,6% за 
едно десетилетие).

Що се отнася до вътрешното потребление, ЕК отбеляз-
ва, че през последните години потреблението на пилеш-
ко месо расте постоянно, тъй като според потребителя 

това е здравословно месо. А различните ограничения, 
наложени от Covid-19 през миналата година, само подси-
лиха тази тенденция, като се има предвид достъпността и 
удобството на храната в домашното готвене.

И все пак пилешкото месо ще продължи да бъде вто-
рият избор след свинското месо за европейските потре-
бители. За 2030 прогнозите са потребление на глава от 
населението от около 24,6 кг, което е с около 1,2 кг по-
вече от миналата година. Консумацията на свинско месо 
трябва да намалее с 1,4 кг спрямо 2020 г. Но това означа-
ва консумация от 33,4 кг през миналата година на 32 кг на 
глава от населението в края на това десетилетие.

Euromeat

Леко увеличение за производството 
на пилешко месо в ЕС след 10 години

www.teatrading.eu
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Източник:PROGRESSIVE

ПРОМОЦИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ 
В ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ. МЕСНИ ПРОДУКТИ: 

Месо, Малотрайни колбаси, Сурово-сушени колбаси
Focus България

Ния Диянова

Пазарът Категория „Малотрайни колбаси”, която 
включва кренвирши, наденици и меки салами (ТХК про-
дукти), отбелязва спад в обем и стойност през така нар. 
„втора вълна” на пандемията у нас, чийто пик беше реги-
стриран през ноември, показва проучване на „NielsenIQ 
България”. Разделени по видове опаковки, насипните 
продукти държат около 70% от пазар в обем и стойност 
за МАТ февруари –март 2020 vs МАТ декември 2020 – 
януари 2021 г. От друга страна те също така регистрират 
спад в продажбите от -3,2% в стойност и -11,4% в обем за 
същия период. При тях се регистрира 9,3% ръст в цената 
на крайния продукт. Невакумираните от своя страна от-
белязват ръст в продажбите в стойност от 11,8%, което 
се дължи най-вече на покачването с 11,3% на цените на 
ТХК продуктите. Вакумираните, където влизат наденици 
и кренвирши с точен грамаж, регистрират ръст в обем 
от 3,9% и най-голямо покачване на цените с 13,4%. Ма-
кар и малки като пазарен дял, наблюдава се ръст на про-
дажбите в обем на най-малките опаковки до 200 г (+4%), 
както и на тези от 350- 500 г (+7%). Продуктите със сме-

сено съдържание и съдържание на свинско месо губят 
пазарен дял за сметка на ръст при продуктите от птиче 
месо. Над 50% от продажбите на продукти от птиче месо 
са на кренвирши , където забелязваме спад от - 5,2% на 
продажбите в обем за сметка на покачване на продаж-
бите на меки салами със съдържание на птиче месо. С 
11,5% се е повишила цената на продуктите със свинско 
месо, показва анализът на данните. А за цялата катего-
рия „Малотрайни колбаси” общо цената се е повишила с 
10,3%, като ръстът при малотрайните колбаси от телеш-
ко месо е 29,1%. Важността на традиционната търговия 
за продажбата на продуктите от категорията расте за 
сметка на търговските обекти с големина 40-300 кв.м. За 
периода се отбелязва спад в обем с -8,6% и ръст в цена-
та с 9,4% на цялата категория „Месни продукти”, където 
влизат малотрайни колбаси, трайни колбаси и охладена/
замразена кайма. В област Мизия (бел.ред. – Североза-
падна България) се отчита най-голямо увеличение на це-
ните на продуктите от тази категория, както и най-голям 
спад в обема на продажбите.

Пазарът на малотрайни колбаси – расте важността на 
традиционната търговия
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От офлайн 
към онлайн и 
от онлайн към 
офлайн

Светът ни все 
повече започва да 
съществува в две 
паралелни реално-
сти, които посто-
янно се преплитат, 
допълват и над-
граждат. Тази годи-
на тенденцията ще 
е в двете посоки 
- присъствие там, 
където липсва. От 
търговците потребителите ще очак-
ват да имат и онлайн магазин, и фи-
зически, които ще могат да посетят.

Тази тенденция бе поставена 
от големите играчи на ecommerce 
пазара в международен план. Мно-
жество големи компании с дългого-
дишна история във физическото си 
съществуване преминаха онлайн, за 
да намерят нови свежи потребители 
за своите продукти, а други, които 
оперираха изцяло онлайн, отвориха 
физически обекти, в които потреби-
телите могат да разгледат на живо 
техните продукти (шоуруми).

Фокус върху 
технологиите

Автоматизацията и изкуствени-
ят интелект са в основата на бизнес 
развитието. Технологиите правят 
процесите по-лесни и дават въз-
можност на бизнесите да разширят 
дейностите си. Например една ин-
телигентно проектирана форма за 
резервации на Вашия сайт може да 
спести време и усилия и на Вас, и 
на Вашите клиенти, когато искат да 
Ви посетят. Независимо дали сте са-
лон за красота, ресторант, хотел или 
друг обект, в който е възможно да се 
правят резервации.

За да продават успешно, търго-
вците в България, е необходимо да 
инвестират в най-качествени тех-
нологии, които ще им помогнат да 
управляват процесите си по-лесно. 
Технологичният свят напредва с 

много бързи темпове и вече много 
от решенията са вече измислени - 
необходимо е само да ги потърсите 
и да се решите да ги пробвате. Нищо 
не губите!

Мобилна 
търговия

Прогнозите и тенденциите по-
казват, че до няколко години търго-
вията ще стане предимно мобилна. 
Ако досега потребителите започва-
ха своя потребителски път онлайн 
през телефон, за да търсят инфор-
мация… то сега те надграждат с ре-
ално мобилно пазаруване.  

Освен това независимо дали по-
требителите ще поръчат онлайн от 
Вас, или ще Ви посетят, те задължи-
телно ще Ви посетят виртуално през 
смартфон. В един момент търговия-
та ще се слее - няма да има граница 
между физическа и онлайн търго-
вия, а връзката ще я правят мобил-
ните устройства. Затова е важно, ако 
сте онлайн търговец, да подобря-
вате непрестанно потребителското 
преживяване на Вашите настоящи и 
потенциални клиенти през мобилно 
устройство. 

Дигитални портфейли - 
Wallets

Според statista.com за послед-
ните 2 години потребителите, които 
използват дигитални портфейли, са 
се удвоили. Очаква се, че до още 2 

години 52% от всич-
ки онлайн плащания 
да се случват чрез 
дигитален портфейл. 
Това са статистики, 
на които е необходи-
мо да обърнете сери-
озно внимание.

Подгответе мага-
зина си да приема 
плащания от най-
разпрос транените 
и използвани диги-
тални портфейли. 
Към момента това 
в световен мащаб е 
Apple Pay, следван от 

Google Pay и Samsung Pay. В Бълга-
рия тази вълна тепърва навлиза, но 
знаете, че един път стигне ли тен-
денцията до нашите ширини, тя се 
разгръща с много бързи темпове.

Имаме удоволствието да Ви спо-
делим, че Shopiko вече разполага с 
интеграция за разплащане с диги-
тален портфейл на следните бъл-
гарски доставчици: Phyre, A1 Wallet, 
Pay by VIVACOM и BACB Pay. Повече 
по темата научете от блог статия-
та:  Плащане с дигитален портфейл 
(Wallet)

Персонализация 
в онлайн търговията

Истината е, че потребителите 
търсят брандове, които могат да ми-
слят вместо тях. Вече не е достатъч-
но да имате онлайн магазин с раз-
плащателни методи. Необходимо 
е да предлагате персонализирани 
предложения за своите клиенти, ба-
зирани на техни предходни покуп-
ки. Потребителите обичат да бъдат 
водени за ръка и да получават пред-
ложения за следващите покупки, 
които е необходимо да направят.

Това прави животът им лесен, а 
бизнесът Ви - търсен и успешен.

Източник:Superhosting.bg

Тенденции в онлайн търговията 
през 2021
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Haй-мнoгo пocĸъпвaт pacтитeл-
нoтo мacлo и млeчнитe пpoдyĸти

Цeнитe нa xpaнитeлнитe cтoĸи в 
cвeтoвeн мaщaб ce пoвишaвaт пpeз 
мapт зa дeceти пopeдeн мeceц и 
дocтигaт ceдeмгoдишeн вpъx, coчaт 
дaнни нa Opгaнизaциятa пo пpexpaнa 
и зeмeдeлиe (FАО) ĸъм OOH. Cпopeд 
aнaлизa нaй-гoлямo e пocĸъпвaнeтo 
нa pacтитeлнитe мacлa и млeчнитe 
пpoдyĸти.

Индeĸcът нa FАО, ĸoйтo пpocлe-
дявa мeceчнитe пpoмeни в мeж-
дyнapoднитe цeни нa чecтo тъpгyвa-
нитe xpaнитeлни cтoĸи, бe cpeднo 
118.5 пyнĸтa пpeз мapт, ĸoeтo e c 2.1% 
пoвeчe oт фeвpyapи и дocтигнa нaй-
виcoĸoтo cи нивo oт юни 2014 г.

Увeличeниeтo пpeз мapт бe 
pъĸoвoдeнo oт индeĸca нa цeнитe нa 
pacтитeлнoтo мacлo, ĸoйтo ce пoвиши 
c цeли 8.0% cпpямo фeвpyapи дo пoч-
ти 10-гoдишeн вpъx. Pязĸo пocĸъпнa 
coeвoтo oлиo, oтчacти зapaди 
пepcпeĸтивитe зa пo-cилнo тъpceнe 
oт ceĸтopa нa биoдизeлoвoтo гopивo.

Цeнитe нa млeчнитe пpoдyĸти и 
нa мecoтo ce yвeличaвaт pecпeĸтивнo 
c 3.9% и 2.3% нa мeceчнa бaзa. Aнaли-
зът coчи, чe ĸитaйcĸият внoc и cĸoĸът 
нa вътpeшнитe пpoдaжби в Eвpoпa 
пpeди ĸaтoличecĸия Beлиĸдeн ca в 
ocнoвaтa нa нapacтвaщитe цeнoви 

ĸoтиpoвĸи зa пилeшĸo и cвинcĸo 
мeco. Цeнитe нa гoвeждoтo мeco 
ocтaнaxa cтaбилни, дoĸaтo тeзи нa 
oвчeтo мeco cпaднaxa.

Индeĸcът нa цeнитe нa зъpнeнитe 
ĸyлтypи e cпaднaл c 1.8%, нo вce oщe 
e c 26.5% пo-виcoĸ в cpaвнeниe c мapт 
2020 г. Изнocнитe цeни нa пшeни-
цaтa ca нaмaлeли нaй-мнoгo. Цeнитe 
нa цapeвицaтa и opизa cъщo cпaдaт. 
Индeĸcът нa цeнитe нa зaxapтa cпaдa 
c 4.0% пpeз мapт.

FАО oчaĸвa cвeтoвнoтo пpoиз-
вoдcтвo нa зъpнeни ĸyлтypи пpeз 
2021 г. дa ce yвeличи зa тpeтa пopeд-
нa гoдинa. Πpoгнoзиpa ce, чe cвeтoв-
нoтo пpoизвoдcтвo нa пшeницa щe 
дocтигнe нoв вpъx oт 785 млн. тoнa 
пpeз 2021 г. Toвa би oзнaчaвaлo pъcт 
oт 1.4% cпpямo 2020 г., oбycлoвeн 
oт oчaĸвaнoтo pязĸo възcтaнoвя-
вaнe в пo-гoлямaтa чacт oт Eвpoпa 
и пpoгнoзaтa зa peĸopднa peĸoлтa в 
Индия.

https://www.economic.bg/

В Световния ден на правата на потребителите (15.03.), 
Европейската комисия (ЕК) обяви началото на нова обра-
зователна кампания, насочена към хората в ЕС, Норвегия 
и Исландия. Програмата е под надслов „Твоето бъдеще. 
Твоят избор“ и има за цел да отговори на нуждите на по-
требителите, като даде възможност на обществото да 
вземе по-информирани решения. В рамките на кампани-
ята специално внимание ще бъде обърнато върху устой-
чивата и дигиталната трансформация.

Образователната кампания ще продължи от 15 март 
до 21 май и ще се проведе в сътрудничество с множество 
европейски заинтересовани страни като паневропейски 
потребителски, младежки организации и съответните 
национални органи.

Една от ключовите теми в кампанията е насърчаване-
то към отговорно потребление и защита на природата. 
Кризата от COVID-19 доведе до намаляване на замърся-
ването и установяване на по-екологично чиста среда. 
Ето защо ЕК призовава потребителите да обмислят как да 
запазят и подобрят положителните въздействия върху 
природата в дългосрочен план. Част от решенията, които 
предлага Комисията, са използването на технологични 
устройства възможно по-дълго време, увеличаване на 
употребата на продукти втора ръка, както и намаляване-

ЕК с образователна кампания за 
отговорно потребление

то на общия обем от търсене, което определя предлага-
нето.

Планът за действие на ЕС за кръговата икономика 
има за цел да предостави ясна информация на потреби-
телите относно оптимизиране на живота на продуктите 
и възможностите за тяхното рециклиране. Повече ин-
формация за плана можете да откриете тук:  Sustainable 
consumption | European Commission (europa.eu) .

Progressive

Глoбaлнитe цeни нa xpaнитe ce 
пpиближaвaт дo 7-гoдишeн вpъx
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Гурме робот 
определя 

месото 
става ли за 

ядене
Изисканото небце вече не е 

само приоритет на хората.
Учени от Република Корея 

са успели да научат неврон-
на мрежа да определя све-
жестта на говеждото месо, 
пише сп. „Фууд кемистри“. 
Говеждото е един от най-попу-
лярните хранителни продукти 
на планетата, но неправилно-
то му съхранение може да го 
направи опасен за здравето. 

Съществуващите методи за 
тестването му са твърде продъл-
жителни, за да бъдат използвани 
във всекидневието. Поради тази 
причина южнокорейските из-
следователи са решили да обу-
чат изкуствен интелект да оп-
ределя свежестта на месото. 
Учените отбелязват, че неврон-
ната мрежа работи с дифузна 
отражателна спектроскопия, 
което означава, че тя задейства 
евтина за производство оптична 
система. Изкуственият интелект 
освен това не се нуждае от дълго 
и сложно калибриране и резул-
татът може да бъде сравнен с мо-
лекулярен анализ.

Източник: Monitor

Преди време имаше една рекла-
ма, завършваща със слогана “Кли-
ентите са ни скъпи”. В един момент 
обаче, банката се оказа „по-скъпа на 
клиентите си”, отколкото те на нея. 
Този слоган ми е любим и го използ-
вам като репер, затова много често 
си задавам въпроса - аз ли съм скъп 
на моите клиенти или са ми скъпи 
доставчиците?

Един от най-важните моменти в 
ефективността на всеки един бизнес 
е постоянната оптимизация. Това, 
което ми прави впечатление, обик-
новено е колко лесно мениджмънтът 
или собственикът вдигат цени, без да 
се опитат да предоговарят условията 
с доставчиците си, без да потърсят 
алтернативни доставчици. 

Колко често сте се сблъсквали с 
български средни компании, в които 
освен цели за продажби, има и цели 
за оптимизация на разходите, цели 
за намаляване на себестойността?   
Аз, лично, за цялата си практи-
ка на консултант, съм го засякъл 
два пъти - конкретни цели към ло-
гистиката и склада за намалява-
не на разходите и оптимизация.   
Реално поставянето на цели за оп-
тимизация в компанията на входа, 
е много по-лесен начин за увелича-
ване на печалбата, отколкото да се 
мъчим с вдигане на цените или спе-
челване на нови пазари. Плюс това, 
оптимизацията на разходите ни дава 
оръжия за спечелване на пазарен 
дял, за който търговците в много 
компании само си мечтаят. 

Всъщност практиките, които из-
ползвате в продажбите, трябва да 
използвате в отдел снабдяване и 
логистика също толкова активно, но 
целите тук са огледални. Например, 
категоризация на доставчиците, ре-

гулярни срещи и подобряване на 
условията и т.н. са много прости, но 
рядко използвани в тази насока.

Всички доставчици вият като въл-
ци срещу международните ритейл 
вериги. Това, което трябва да напра-
вят обаче, е да се учат от тях, да се 
опитват да прилагат част от техните 
методи към своите доставчици, ина-
че печалбата се намалява вече не от 
година към година, а от тримесечие 
към тримесечие.

Най-интересното е, че отдел снаб-
дяване в голяма част от компаниите 
е „на завет“. Там обикновено работят 
или роднини на собственика, или ня-
кой служител с над 10 години стаж, 
който “си е пиел ракията” с него в на-
чалото. Те почти не се срещат с нови 
доставчици и не търсят алтернатив-
ни - защо им е? Нямат таргети, нямат 
проблеми с клиентите. Просто в един 
момент им вдигат цените и те след 
малко мрънкане ги приемат. И стъпка 
по стъпка компанията става неконку-
рентоспособна. Тогава търговците из-
веднъж стават некомпетентни, мързе-
ливи и т.н. – според ръководството, а 
всъщност проблемът е другаде. 

Една от най-често срещаните 
грешки е собственикът на бизнеса да 
се занимава и с преговорите с дос-
тавчици. Той обикновено не е нито 
най-добрият преговарящ, нито може 
да си постави сам на себе си цели за 
оптимизация, които да ги следва по 
начин, какъвто може един свестен 
служител. 

Затова, за да не се окажете „скъ-
пи“ на вашите клиенти, бъдете наис-
тина скъпи на вашите доставчици, 
взимайте максимум добри условия 
от тях и го правете постоянно. 

Сега е моментът да започнете! 
Сп. Твоят БИЗНЕС

Бъдете „скъпи“ на 
доставчиците
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Аналитичното изследване на автентичността на 
храните и фуражите е основен аспект на защитата 
на здравето на потребителите. По тази причина Фе-
дералният институт за оценка на риска на Герма-
ния (BfR) участва в разработването, валидирането  и 
оценката на аналитични стратегии и методи за тест-
ване на автентичността (определянето на състава и 
произхода) на храните.

Какво представляват измамите с храни?

Понастоящем, в европейското законодателство 
не е регламентирана единна правна дефиниция на 
термина „измама с храна“. Най-общо казано, под 
измами с храни се разбира умишленото пускане 
на пазара на храни с намерение да се постигне 
финансова печалба, като се въведат в заблуда по-
требителите по отношение качеството и състава 
на храната. Това се случва чрез умишлена промяна 

в състава на храната, както и чрез деклариране на 
неверни данни за храната чрез процеса на етике-
тиране, т.е. върху етикета умишлено се отбелязва 
подвеждаща или се пропуска съществена инфор-
мация за храната.

Кои са най-често срещаните видове измами 
с храни?

Съществуват няколко различни вида измами с 
храни – самостоятелно или комбинирано те пред-
ставляват:

1. Добавяне на нехарактерна (екзогенна) суб-
станция, за да се придаде по-добро качество или да 
се постигне определен визуален ефект на храната.

2. Добавяне на компонент на храната в допъл-
нително количество (ендогенно хранително веще-
ство), за да се придаде по-добро качество или да се 
постигне определен визуален ефект на храната;

Информация за съобщение на 
Федералния институт за оценка на риска 

на Германия относно измамите с храни и тестването 
им за автентичност*

q
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3. Смесване на храни от различни географски ре-
гиони или смесване на храни с различен растителен 
или животински произход без подходящото етике-
тиране.

4. Използване на необявени или забранени про-
изводствени процеси.

5. Фалшива декларация–поставяне на неверни 
подробности или претенции/твърдения на етикета 
на хранителния продукт.

През 2008 г. въпросът за фалшифицирането 
на храни придоби огромна публичност, когато 
около 300 000 бебета в Китай се нуждаеха от 
медицинско лечение поради прием на фалшифи-
цирано адаптирано мляко на прах. Измамата е 
причинила смъртта на най-малко шест бебета. 
Причината е добавен меламин към адаптирано-
то мляко, предназначено за кърмачета, за да се 
имитира високо съдържание на протеини и да се 
преминат тестовете за качество. Меламинът е 
вещество, което се използва за производството 
на синтетична смола като при прием с храната 
предизвиква увреждане на бъбреците. Скандалът 
създаде голямо недоверие у потребителите и бе 
причина за множество подозрения от страна на 
консуматорите, посетили Китай по повод олим-
пиадата, проведена същата година. В същото 
време, ЕС забрани внос на сухо мляко и млечни 
продукти от Китай. В края на октомври 2008 г., 
подобно фалшифициране с меламин бе устано-
вено при яйца, като се допуска, че химикалът се 
е срещал и в други храни. В този случай, източни-
кът на меламин бе идентифициран като добавка 
към фуражите за животни, въпреки забраната, 
наложена през юни 2007 г., след скандала около 
хранителните съставки за домашни любимци, с 
произход САЩ.

Първоначална оценка на най-често срещаните 
видове измами с храни е публикувана в първия 
доклад за дейността на мрежата за предотвратя-
ване и откриване на измами по агро-хранителна-
та верига към Европейската комисия (Food Fraud 
Network). Мрежата е създадена през 2013 г. и в 
първия доклад от 2014 г. са споменати 60 случая, 
като са идентифицирани следните видове измами 
с храни в рамките на Европейския съюз. Между 
2016 и 2019 г. през системата са изпратени общо 
861 известия, показващи 85% увеличение на броя 
на съобщените случаи в сравнение с изходното 

ниво за 2016 г. (по-долу е представено процент-
ното съотношение между различните категории 
измами):

 Фалшиви етикети, например по отношение 
 на срока на годност: 25%
 Невярно сертифициране, например изтъкване 
 на по-високо качество: 22%
 Заместващи съставки, например използване 
 на конско месо вместо говеждо: 17%;
 Забранени съставки: 10%
 Забранени методи за обработка: 8%
 Незаконни продукти, негодни за консумация от 
 човека: 7%
 Подправени продукти или търговски марки: 5%
 Други: 5%

Според данни на властите в САЩ, храните, които 
най-често попадат в съобщенията за измами с хра-
ни са зехтин, мляко, мед, шафран, портокалов сок, 
кафе, ябълков сок и вино.

Какви биха могли да са здравните рискове 
при консумацията на храни, категоризирани 
като обект на измама?

Експертите от BfR отбелязват, че нараства броя на 
случаите на фалшифициране, които могат да пред-
ставляват риск за здравето на потребителите. Това 
се дължи основно на влошаване на качеството на 
влаганите вещества, като са описани случаи на до-
бавянето на забранени вещества – например добре 
известни са случаите на добавяне на антифриз към 
вино и на червения индустриален оцветител Судан 
в подправки. На фона на глобализираната търговия 
BfR прогнозира увеличаване на възможния риск за 
здравето, особено когато се касае за добавяне към 
храната на вещества, с произход от трети страни. 
Трябва да се отбележи обаче, че не всеки случай 
на измама с храни оказва влияние върху здравето. 
Съответно, в посочения пример с недекларирана 
употреба на конско месо в продукти от говеждо 
месо не е имало никакви последици по отношение 
на здравето, но продукти с фалшиво декларирани 
съставки или с неизвестен географски произход 
могат да породят опасения от повишен риск, осо-
бено при някои кризисни ситуации. Защото, само 
когато е възможно да се проследят всички фази 
на производство, преработка и разпространение 
– включително маркиране и етикетиране, без ни-
какви пропуски, съответните стоки могат да бъдат 
идентифицирани и да бъдат бързо и ефективно из-
теглени от пазара при криза (например, при кризата 
с Трансмисивните спонгиформни енцефалопатии 
или т.нар. „луда крава“). Това          означава, че анали-
зът за автентичност на храните и гарантираното им 
проследяване са основните аспекти на защита на 
здравето на потребителите.

*със съкращения
Изготвил: Георги Балджиев,

Гл. експерт в дирекция „Оценка на риска по хранител-
ната верига“ при   ЦОРХВ
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Великден (Възкресение 
Христово) е един от най-голе-
мите християнски празници. 
Емоцията от боядисването на 
яйцата, мирисът на прясно из-
печени козунаци озарява до-
мовете ни всяка година. 

Наричан още Възнесение 
Христово или Пасха, празникът 
води началото си още от древ-
ността. На Великден христия-
ните отбелязват възкръсването 
на Исус Христос, което е на тре-
тия ден след като е разпънат на 
кръста и погребан. След това 
той се появява пред Мария 
Магдалена и апостолите. Въз-
кресение Христово се отбеляз-
ва и от Католическата и Протес-

тантската църква. 
Празникът продължава 3 дни, като самата подготовка 

започва още от Страстната седмица. Великденската служ-
ба започва в събота срещу неделя, като хората отиват в 
църквата, за да запалят свещ. Точно в полунощ започва 
и тържествената 
литургия, на коя-
то се взема огън 
от свещеника и 
храма се обика-
ля три пъти. Счи-
та се, че колко-
то пъти изгасне 
свещта, толкова 
гряха има чове-
ка. Тя трябва да 
се занесе до дома мълчешком. Всички се поздравяват с 
„Христос Воскресе“ и отговарят с „Воистина воскресе“.

Празнуването на Великденските празници по све-
та има различни обичаи според народните вярвания и 
предания. Яйцата, козунакът и агнето са три от основни-
те елементи на великденската празнична трапеза. Всяка 
година традицията повелява яйцата да се боядисват на 
Велики четвъртък или Страстната събота, като първото 
боядисано е червено – символ на Христовата кръв. Чер-
вените яйца имат и друга символика – когато имаме гост 
на Великден, старите хора казват, че трябва да му се по-

АМБ Ви пожелава 
здраве, надежда, вяра и благополучие. Да 

бъдем добри и да имаме сили да прощаваме!
Светли Великденски празници!

Великден –традиции и обичаи
дари червено яйце, за да може богатството никога да не 
напуска дома. Първото яйце освен под иконостаса се е 
заравяло в средата на нивата, за да пази от градушка. Яй-
цата се ядат до Спасовден, или цели 40 дни. В миналото на 
българската трапеза се е месел традиционният обреден 
хляб. Първият козунак за Великден е омесен от френски 
хлебар през XVII век, но на родна земя той навлиза срав-
нително късно – едва през 20-те години на миналия век. 
Традицията на 
сладкия хляб се 
появява първо 
в градовете, из-
мествайки тра-
диционния (като 
колак, пармак, 
кравай), като 
той е продукт на 
външни влияния 
и градската кул-
тура. Козунакът дори се е предлагал в по-изисканите со-
фийски кафенета, където е можело да се поръча виенско 
кафе с резен козунак. А защо агнешкото е също един от 
важните компоненти на празничните обичаи? Исус Хрис-
тос е представян като Божи агнец и агнето се свързва с 
неговата смърт, защото е жертвано в деня на Възкресе-
нието, той е невинен и безгрешен и очиства греховете на 
света. Легендата разказва, че дори и на кръста не му счу-
пили коленете както правели с всички, за да го запазят 
цял като жив агнец. По обичай може да се хапне агнешко 
на първия ден след 40 дневни пости.

Българска картичка за Великден от 1938 година
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Денят на Свети Георги – Гергьовден е един и от най-важните и красиви празници 
в народната традиция, който е свързан и със земеделието (името Георги на гръцки 
означава „земеделец“), с животновъдството и пролетното обновяване на природата. 
В България Св. Георги се почита освен като светец воин и като защитник и покровител 
на овчарите и техните стада.

Някога годината бе разделена на два цикъла: летен – от деня на Свети Георги на-
пролет до деня на Свети Димитър наесен, и зимен – от Димитровден до Гергьовден. На 
Гергьовден обикновено били наемани пастирите на стада, както и ратаи и други се-
зонни работници, които се разпускали на Димитровден. В нощта преди Гергьовден 
се организирало тържествено доене на мляко от овцата, която първа роди агне през 
съответната година. До кофата или ведрото, в които се дояло млякото, се връзвал с 
червен конец букет от пролетни цветя.

Гергьовден е свързан с традиционна богата трапеза. 
За празника домакинята приготвя специален обре-

ден хляб („боговица“), върху който вае от тесто фигурки 
на овчар и овце. В чест на Св. Георги във всеки дом (в селата това е било тра-
диция) колят младо агне. Преди това, на главата на агнето поставят венец от 
цветя, а на левия рог запалват свещ и се прочита молитва. На масата се пие 
вино и се пеят песни. След като хапнат, хората започват да танцуват празнич-
но хоро.

Гергьовското агне винаги се пече цяло, а след празника костите му 
се заравят в мравуняк „да се въдят овцете като мравки” или се хвърлят в 
реката „да тече млякото като вода”. По стара традиция кожата на агнето 
трябва да се дари на църковното настоятелство.

„Свети Георги ще помолим с нас по пътя да върви. 
Свети Георги тебе молим 

Дай ни сила с нашта орис пак да се преборим.“

Гергьовден – традиции и обичаи

Празничната тра-
пеза обикновено е 
обща за цялото село 
и се прави на зелено. На нея, ос-
вен печеното агне и хлябовете, се 
нареждат и други обредни храни – 
прясно издоено мляко, квасено мля-
ко, сирене, пресен чесън. Трапезата 
е придружена с песни, музика, танци, 
устройват се борби и състезания.

През целия ден се играят гергьов-
денски хора, пеят се песни за зме-
йове и самодиви, в които св. Георги 
побеждава ламята и отключва води-
те и плодородието. Традиционни са 
гергьовските люлки, които задължи-
телно се връзват на зелено дърво. 
Вярва се, че колкото по-високо се 
люлеят те, толкова по-високи ще по-
раснат посевите.

Ако на Гергьовден завали, дъждът се посреща с радост. Според 
народна поговорка “на Гергьовден всяка капка дъжд е жълтица”. С 
празника са свързани и някои забрани: от Великден до Гергьов-
ден нищо не се дава назаем,  “за да не изхвръкне берекетът от 
къщата”.*

Св. Георги Победоносец е патрон на българската войска, зато-
ва 6 май е почитан като Ден на храбростта и българската армия.

Ето кой празнува на Гергьовден – всички, носещи имената  Ге-
орги, Гергана, Галя, Галина, Ганка, Ганя, Ганчо, Георгия, Габриела и 
производните им имена.
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1111 Ñîôèÿ, áóë. Øèï÷åíñêè ïðîõîä, áë. 240, âõ. À, åò. 3, àï. 6
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

МАЛКИ ОБЯВИ

Официален представител за България
на мобилни скари TRAILBLAZER BBQs

Продажби и наем: 0887 621 984

„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, 
транжорни 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, сани-
тарни и офис помещения. Достъп посредством 
TIR рампа с 4 ролетни врати. Възможност за 
паркиране на леки и товарни автомобили. Ко-
муникативно местоположение до главен път 
София-Костинброд. Наем 25 400 € (без ДДС) без 
включени консумативи.

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

3. Хладилен склад 250 м2 с работна темпера-
тура до минус 18 °С, работна височина 5 м. Ко-
муникативно 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 МЕСО-ПРЕ-
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


