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На 23 февруари 2023 г. в зала „А“ на БТПП, гр. София се 
проведе редовното Общо събрание на Съвета на бран-
шовите организации при БТПП.

Г-жа Гена Събева председател на СБО представи от-
чет за дейността на Съвета на браншовите организации 
при БТПП през 2022г. Беше приета програма за дейността 
СБО за 2023 година.

Делегатите на събранието бяха запознати с проекта 
на Постановление на Министерския съвет за определя-
не на условията и реда за предоставяне на ваучери за 
обучение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2021 - 2027 г. (ПРЧР), Националния план за възстановява-
не и устойчивост (НПВУ) и Фонда за справедлив преход 
(ФСП).  Чрез ваучерната система, предстоящите много на 
брой обучения в национален мащаб ще се осъществяват 
от всички доставчици на обучение, лицензирани и/или 
регистрирани съгласно изискванията на Постановле-
нието.  Увеличаването на броя на обучените лица налага 
повече грижа за качеството на обучение и независима 
оценка на резултатите. Създаването на Единен сертифи-

Ф
инансова инжекция от над 1 
млрд. лв. за малките и средни 
предприятия предстои през 

следващите няколко месеца до сре-
дата на годината. Средствата са по 
7 различни процедури от Плана за 
възстановяване и устойчивост (ПВУ) 
и двете европрограми към МИР. Това 
заяви министърът на иновациите и 
растежа Александър Пулев.  

Той подчерта, че най-очакваната 
мярка по Плана по линия на Минис-

терството е процедурата за ВЕИ и 
батерии за локално съхранение на 
енергия, която е с бюджет от 200 млн. 
лв.

В момента тече процес на дого-
варяне с одобрените 953 фирми по 
първата процедура от ПВУ - „Техно-
логична модернизация“. Още през 
март ще започват първите авансови 
плащания и средствата ще тръгнат 
към малките и средни предприятия, 
които отговарят на критериите.

Министърът каза още, че с мо-
билните приемни в цялата страна е 
стигнала информацията за възмож-
ностите за кандидатстване на малкия 
и среден бизнес. „Активирахме всяка 
област и имаме одобрени проекти 
от цяла България. Планът за възста-
новяване е много важен инструмент 

Финансова инжекция от над 1 млрд. лв. за 
малките и средни предприятия

Годишно Общо събрание на Съвета 
на браншовите организации при БТПП

кационен център като независима оценителна институ-
ция е възможност за постигане на тази цел.

Председателят на АМБ Атанас Урджанов бе 
избран за председател на Съвета на браншовите 
организации при БТПП.

Международен панаир 
Пловдив отвори врати за 

АГРА, ВИНАРИЯ и 
ФУДТЕХ 2023

Фирма ЕСКЕЙП-ГРУП ООД, гр. Тър-
говище се представя с най-новите си 
продукти на ФУДТЕХ

за подкрепа на бизнеса, но не е един-
ствен. Получихме одобрение на 10 
от 10 европрограми за 20 млрд. по 
структурните фондове“, добави Пу-
лев.

Той уточни, че по линия на Минис-
терството на иновациите и растежа 
са одобрени в Брюксел 2 програми. 
Едната е „Програма за конкурентос-
пособност и иновациите в предпри-
ятията“ (ПКИП) с бюджет 3 млрд. лв. 
Другата е Програма „Научни изслед-
вания, иновации и дигитализация за 
интелигентна трансформация“ (ПНИ-
ИДИТ) с бюджет 2 млрд. лв.

Източник: БТПП
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 К
опа и Коджека застават зад ис-
кането за гарантиране на про-
доволствената сигурност, но 

настояват да няма забрани, ако в съ-
щото време не се предлагат алтерна-
тивни решения.

Това изтъкнаха Кристиан Ламбер, 
ръководителк на Копа, и Рамон Ар-
менгол, председателят на Коджека, 
на пресконференция.

Ламбер отправи остра критика 
срещу решението на Европейския 
съд да отмени извънредните лицен-
зи за неоникотиноидите и го нарече 
„брутално“, тъй като е взето само 
седмици преди сеитбата на захар-
ното цвекло, без да има ефективни 
алтернативни препарати. Това ще по-
стави в риск захарния сектор в Евро-
пейския съюз и ще увеличи вноса на 
захар от трети страни, където неони-
котиноидите не са забранени.

Според нея тази година Комисия-
та няма да е в състояние да предло-
жи нови закони за аграрния сектор, 
тъй като Европарламентът навлиза в 
предизборна фаза за вота през май 
2024-та. Ламбер осъди и факта, че 
на фона на експлодиращите цени за 
енергия, торове и фуражи Комисията 
не е включила инфлацията в Общата 
селскостопанска политика.

Двете организации са недоволни 
и от това, че политическите решения 
в животновъдството се взимат под 
влиянието на природозащитни ор-
ганизации, чиито членове никога не 
са виждали обор отвътре. По думите 
на Рамон Арменгол не може човек, 
който никога не се е грижил за крави, 
да казва как фермерите да вършат 
работата си. 

Затова Копа и Коджека настоя-
ват решенията в Брюксел да се взи-

мат на базата на реалността, както и 
да се има предвид, че на нито един 
друг континент няма толкова високи 
стандарти, както в Европа. Арменгол, 
който притежава свиневъдна ферма 
в Испания, не приема, че Комисията 
възлага проучвания и оценки за сек-
тора на външни агенции, без да се 
допита до стопаните.

Ламбер и Арменгол потвърдиха и 
отрицателното си становище относ-
но договора за свободна търговия 
с Меркосур. Те изтъкнаха, че вносът 
на месо от Южна Америка няма да 
намали консумацията и вредните 
емисии и че селското стопанство не 
бива да се превръща в играчка за по-
литиците. Зелената сделка трябва да 
бъде преосмислена, за да не зависи 
от идеологии, а да отговаря на реал-
ните условия.

Източник: Агро ТВ

Европейската комисия извършва 
обзор (изследване и проучване чрез 
анкета) на нелоялните търговски 
практики/НТП/ във веригата за дос-
тавки на селскостопански и храни-
телни продукти.

През декември 2022 г. ЕК старти-
ра третото си годишно проучване за 
оценка на ефективността на мерки-
те на ЕС срещу нелоялни търговски 
практики (НТП) във веригата за дос-
тавки на селскостопански и храни-
телни продукти.

Проучването се провежда във 
всички държави-членки и е насоче-
но към доставчиците на селскосто-
пански и хранителни продукти (фер-
мери, независими производители и 
предприятия, активни в производ-
ството, преработката и дистрибуция-
та на тези продукти). Поради по-сла-

бата си договорна позиция те често 
са уязвими от НТП от страна на голе-
мите предприятия – купувачи. За да 
ги защити по-добре, Директива (ЕС) 
2019/633  забранява редица търгов-
ски практики.

Директива (ЕС) 2019/633 е транс-
понирана в Закона за защита на 
конкуренцията с измененията му от 
2021 г. (Глава Седма „б“ от ЗЗК) Коми-
сията за защита на конкуренцията 
е националният  административен 
орган, който  прилага европейското 
и националното законодателство в 
областта на нелоялните търговски 
практики. КЗК може да образува про-
изводства (въз основа на подадени 
искания от засегнати производите-
ли, фермери и други доставчици на 
селскостопански и хранителни про-
дукти или по собствена инициатива), 
като след извършено проучване по-
становява решение, с което може да 
санкционира купувачи, прилагащи 
забранените практики, и да постано-
ви незабавното им прекратяване.

Първите две проучвания са при-
ключени през 2021 г. и 2022 г. и резул-

татите могат да се видят и онлайн на 
адрес: Unfair Trade Practices (europa.
eu).В тази връзка се приканват всич-
ки фермери, независими производи-
тели и други  доставчици на селско-
стопански и хранителни продукти  да 
попълнят анкетата.Анкетата е дос-
тъпна тук - EUSurvey – Survey (europa.
eu) (следва да се избере версията на 
български език) и е „отворена“ до 15 
март 2023 г.

След приключване на проучва-
нето резултатите в анонимен вид ще 
бъдат представени онлайн на адрес:  
https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/
topic/UTP/.

Резултатите от проучването след-
ва да осигурят необходимите данни 
за изготвянето на политики на ЕС във 
връзка с прилагането на Директива-
та за НТП.

Повече информация за действи-
ята на Комисията за защита на земе-
делските стопани и малките операто-
ри по веригата на доставки можете да 
намерите тук - Unfair trading practices 
(europa.eu).

Източник: Списание ХВП
 

Зелена сделка: КОПА и КОДЖЕКА 
настояват за промени

ЕК проучва нелоялните търговски 
практики
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Комисията за защита на 
конкуренцията прие годишни 
приоритети при образуване на 
производства по антитръст, не-
лоялна конкуренция и нелоял-
ни търговски практики.

В контекста на динамич-
ната социално-икономическа 
и политическа обстановка, 
правоприлагането в облас-
тта на конкуренцията е важен 
инструмент в процеса по въз-
становяването на икономика-
та след пандемията и укреп-
ването на вътрешния пазар, 
като най-висша ценност на европейската интеграция. 
Бизнесът и потребителите повече от всякога се нуждаят 
от конкурентни цени, разнообразие и иновации, а кон-
курентното право трябва да се адаптира, за да отговори 
адекватно на променящата се действителност. Предвид 
това в областта на антитръста, през 2023 г.  Комисията 
ще продължи да се фокусира върху разследването и 
санкционирането на картелни споразумения и тръжни 
манипулации, които са с изключително висока степен 
на увреждане на пазарните отношения, структурата на 
пазара и конкурентния процес между предприятията. 
Тръжните манипулации причиняват значителни вреди 
на възложителите и засягат правилното разходване на 
публичните средства. 

Конкретните сектори, които Комисия за защита на 
конкуренцията ще продължава да наблюдава с особено 
внимание през настоящата година и ще образува прио-
ритетно производства за разследване на  наличието на 
забранени споразумения или злоупотреби с господства-
що положение, включват: сектор фармация, енергетика, 
горива, производство и търговия с храни. КЗК счита тези 
сектори за приоритетни в дейността си по правоприла-
гане, тъй като те имат структуроопределящо значение 
за икономиката на страната, влияят значително на кон-
курентния процес и в други икономически сектори и за-
сягат пряко благосъстоянието на гражданите като потре-
бители. 

През 2023 г. Комисията ще продължи приоритетно 
да съблюдава спазването на антитръстовите правила по 
отношение на динамичноразвиващата се цифрова ико-
номика  (цифровите пазари, включително електронната 
търговия) и споразуменията за устойчивост. Тези нови и 
нововъзникващи пазари са обект на внимание и дейст-
вия на редица органи по конкуренция в ЕС и в света, 
поради тяхното голямо значение за развитие на конку-
рентоспособността на националните икономики, инова-
циите и насърчаване на устойчива инфраструктура. 

КЗК поставя като свой приоритет през настоящата го-
дина мониторинга и правоприлагането в областта на ан-
титръста на пазара за финансови услуги. КЗК се ангажира 

да охранява конкуренцията в 
този важен сектор, конкретно 
по повод бързоразвиващите се 
отношения на търсене и пред-
лагане, появата на нови услуги 
и нови участници в платежната 
екосистема, както и засилване-
то на позициите на някои от тях. 
Независимо от ползите, които 
съпътстват иновациите в паза-
рите на платежни услуги, Коми-
сията ще наблюдава развитието 
на тези процеси и отношения и 
регулаторната рамка, като ще 
се намесва в съответствие с 

правораздавателните си компетенции.
Приоритет в дейността на Комисията ще бъде да 

следи за насърчаването на  отворен и конкурентен па-
зар на труда, като се обърне по-специално внимание на 
споразуменията между конкуренти на пазара на труда, 
които могат да възникнат във всеки един сектор на дей-
ност.  Споразуменията между работодатели/или конку-
ренти на пазара на труда, които  потенциално огранича-
ват конкуренцията са т.нар “no-poach agreements”, чиято 
цел е да не привличат и/или наемат служители един от 
друг. Тенденцията органите по конкуренция да разглеж-
дат подобни антиконкурентни споразумения   набира 
скорост по целия свят, особено след Ковид пандемията и 
променените условия на труд в почти всеки един сектор 
на икономиката. Очаква се това да продължи и занапред, 
особено като се има предвид нарастващия брой   на та-
кива споразумения като стандартна практика в облас-
тта на човешките ресурси в редица индустрии. Предвид 
това, от изключителна важност е и да се осигури пряка,   
ефективна и справедлива конкуренция между работода-
телите, защото именно пазара на труда пряко или косве-
но влияе на множество свързани пазари, което от своя 
страна индиректно е определящо за благосъстоянието 
на икономиката, насърчаването на иновациите и расте-
жа и е от ключово значение за всички процеси, свързани 
със справянето с последствията от икономическата кри-
за вследствие на пандемията.

Правоприлагането  в областта на нелоялната конку-
ренция  (Глава Седем от ЗЗК) и забранените търговски 
практики по веригата за доставки на селскостопански и 
хранителни продукти (новата Глава Седем Б от ЗЗК) е още 
един от основните приоритети в дейността на Комисията 
през 2023 г. КЗК ще наблюдава поведението на предприя-
тията при рекламата и промотирането на стоки и услуги с 
намалени цени и други условия, които привличат потре-
бителите, особено чувствителни в тази връзка. Комиси-
ята ще следи за истинността на рекламните послания и 
законосъобразността на провежданите промоции, като 
извършва при необходимост предварителни проучва-
ния, съответно образува производства по собствена ини-

Комисията за защита на конкуренцията 
прие приоритети за образуването на 

производства през 2023 г. по Закона за 
защита на конкуренцията
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циатива за установяването на евентуални нарушения, 
засягащи отношенията на конкуренция между предпри-
ятията по недобросъвестен начин, а оттам - и интересите 
на потребителите. Предвид нарастващото значение на 
електронната търговия, КЗК активно ще следи поведе-
нието на предприятията при осъществяване на онлайн 
продажбите, с оглед съблюдаване на пра вилата на лоял-
ната конкуренция. Един от основните приоритети на Ко-
мисията ще е наблюдението на поведението на търгов-
ските вериги и други големи предприятия - купувачи на 
хранителни и селскостопански продукти, по отношения 
на цените на стоки от първа необходимост, вкл. на пазара 
на дребно, срокове за плащане и други условия в догово-
рите и отношенията с доставчиците, както и промоциите 
на тези стоки, с оглед спазването на забраните за НТП и 
защита интересите на по-малките предприятия – достав-
чици. В тази връзка ще се разглеждат приоритетно иска-

ния, съдържащи твърдения за извършване на посочени-
те нарушения.

С приемането на така набелязаните годишни приори-
тети в дейността на Комисията ще се осигури необходи-
мата прозрачност върху кои икономически сектори и/
или типове нарушения КЗК ще фокусира своята дейност 
през настоящата година. По този начин се създават га-
ранции за по-голяма правна сигурност и реализиране 
правото на защита за подателите на искания за образува-
не на производство по реда на ЗЗК, на които е отказано 
образуване на база критериите за приоритизиране.  

Пълният текст на Приоритетите на КЗК през 2023 го-
дина при образуване на производства по Глава девета и 
Глава дванадесета от ЗЗК е достъпен в публичния елек-
тронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://www.
cpc.bg/annual-reports

Източник: БТПП

О
чаква се предлагането да бъде 
ограничено, като потребле-
нието е изправено пред не-

сигурност. По-строгите доставки в 
страните износителки вероятно ще 
ограничат световната търговия със 
свинско месо. От страна на търсене-
то нарастващата инфлация и голе-
мите запаси, натрупани през 2022 г., 
ще окажат натиск върху нуждите от 
внос.

Забавящата се икономика оказва 
влияние върху търсенето, повиша-
вайки несигурността и нестабилност-
та. При забавяща се икономика, въ-
преки че се смята, че свинското месо 
е по-малко засегнато от по-скъпите 
протеини, все още ще има известен 
натиск върху потреблението. Нати-
скът върху доходите на домакинства-
та, увеличените спестявания и потен-
циалният спад могат да окажат натиск 
върху потреблението. Управлението 
на инфлацията ще остане важно за 
много правителства, като лихвените 
проценти се нуждаят от внимателно 
калибриране спрямо доверието на 
потребителите и бизнеса.

Ограничен ръст за търговията 
през 2023 г., тъй като предлагане-
то се свива в страните износителки 
и нараства в страните вносителки. 
Търговията вероятно ще се увеличи 

умерено през 2023 г., главно поради 
ниската база през миналата година. 
Въпреки това може да се окаже труд-
но да се поддържа растеж до 2023 
г., като се има предвид бавното про-
изводство в основните региони за 
износ, главно ЕС и САЩ. За разлика 
от това, Бразилия, която продължи 
да увеличава износа през 2022 г., се 
очаква да увеличи производството 
и износа през тази година. По-ната-
тъшното възстановяване/растеж на 
местното производство в Югоизточ-
на Азия и Китай ще означава намаля-
ване на търсенето на внос, особено 
през втората половина на 2023 г.

Повторното отваряне на Китай 
създава възможности, но също така 
и несигурност, тъй като Китай е най-
големият пазар на свинско месо в 
света, повторното му отваряне ще 
повлияе на глобалния баланс между 
търсене и предлагане. Но кога и с 
колко търсенето на Китай ще се въз-
станови, не е сигурно. Очакваме тър-
сенето да се развива неравномерно 
поради продължаващите Covid въл-
ни, макроикономическите насрещни 
ветрове и слабото бизнес доверие.

Основните акценти:
Северна Америка: Стадото в САЩ 

е в преломна точка, тъй като се връ-
ща към растеж, но растежът се за-
бавя в Мексико и Канада. Износът е 
по-силен от САЩ и Канада, тъй като 
свинското месо е конкурентноспо-
собно на ключови пазари.

Европа: Производството на свин-

Производителите на свинско месо са 
предпазливи по отношение на нарастващата 

несигурност

ско месо ще се затегне допълнител-
но през 2023 г., с малки изключения. 
Цените на свинското трупно месо 
остават подкрепени от ограничено-
то предлагане и високите разходи за 
суровини.

Китай: Цените на свинското месо 
се понижават поради краткосрочна 
нестабилност, свръхпредлагане и 
слабо търсене поради високия брой 
инфекции с Covid. Очаква се търсе-
нето да се възстанови.

Бразилия: Облекчаването на це-
ните на фуража трябва да подобри 
маржовете, но Бразилия се нуждае 
от по-силно китайско търсене, за да 
балансира растежа на предлагането

Югоизточна Азия: Югоизточна 
Азия ще отбележи силен ръст на 
производството въпреки въздейст-
вието на АЧС и високите разходи за 
суровини през 2022 г. През 2023 г. се 
очаква непрекъснат растеж.

Япония: Потреблението на свин-
ско месо успява да остане стабилно 
и капацитетът за съхранение няма да 
позволи увеличаване на вноса.

Източник: Euromeatnews
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Стареенето на месото е процес, при който микроор-
ганизми и ензими разграждат съединителната тъкан на 
месото, като по този начин то става крехко и придобива 
по-богат вкус. Това може да стане чрез два основни мето-
да: мокро стареене и сухо стареене. Мокрото отлежаване 
се използва за говеждо, свинско и агнешко месо, което се 
съхранява и охлажда във вакуумна опаковка, докато су-
хото отлежаване на говеждо месо се извършва в хладил-
ник без опаковка, което води до суха повърхност, която 
се отрязва преди приготвянето.

„През последните години отлежалото месо стана все 
по-популярно в хранително-вкусовата промишленост и 
ресторантите, но досега липсваха познания за неговата 
безопасност. Съветите на ЕОБХ допринасят за запълване-
то на тази празнина и осигуряват солидна научна основа 
за операторите на хранителни предприятия да произ-
веждат безопасно отлежало месо“, заяви председателят 
на Панела по биологични опасности на ЕОБХ, проф. Кос-
тас Куцуманис.

Няма допълнителни рискове, при условие че по вре-

ме на процеса на стареене се спазва специфичната ком-
бинация от време и температура, посочена в научното 
становище, заявиха експертите на ЕОБХ. Например сухо-
то отлежало говеждо месо може да се счита за толкова 
безопасно, колкото и прясното, ако отлежаването е про-
дължило до 35 дни при температура 3°C или по-ниска.

Експертите на ЕОБХ разгледаха настоящите прак-
тики и определиха съответните патогени и бактерии, 
които могат да се развият и оцелеят по време на про-
цеса на стареене и които биха могли да бъдат вредни 
за здравето. Те включват E. coli (STEC) (особено в го-
веждото месо), Salmonella spp., Staphylococcus aureus, 
Listeria monocytogenes, ентеротоксигенни Yersinia spp. , 
Campylobacter spp. и Clostridium spp.

Те описват условията, изразени като комбинации от 
време и температура на процеса на стареене, при кои-
то производството на сухо стареещо и мокро стареещо 
месо би довело до същото ниво на безопасност като това 
на прясното месо.

В случай на сухо отлежало месо нашите експерти пре-
поръчват също така температурата на повърхността да 
не надвишава 3°C по време на процеса на отлежаване. 
Това е така, защото при по-високи температури по по-
върхността на сухото отлежало месо може да се развие 
плесен, а някои от тези плесени естествено произвеждат 
микотоксини - токсични съединения, които могат да имат 
вредни последици за здравето.

Накрая експертите на ЕОБХ заключиха, че програмите 
за анализ на опасностите и критичните контролни точки 

(HACCP) и предварителните условия, 
използвани за гарантиране на 
безопасността на прясното 

месо, са приложими и за отле-
жалото месо.

Източник: 
EuroMeatnews

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA): 
Зрялото месо не е по-рисково от 

прясното месо
Експертите на ЕОБХ заключиха в научно становище, че отлежалото месо не 

представлява допълнителен риск в сравнение с прясното месо, ако е отлежало при 
контролирани условия.
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Анализ на риска и политики за ин-

формационна сигурност

Последните няколко години преобърнаха тенденциите в хакерските 

атаки. Докато по-рано основен таргет на злонамерените групировки бяха 

финансовите къщи, то днес производственият сектор се оказа удобна цел 

поради две причини - през тези компании минават големи обороти и те рядко 

отделят средства за ИТ сигурност.   

Обработка на инциденти Компаниите ще бъдат длъжни в рамките на 24 часа да докладват към местния 

орган (СЕРТ) значим инцидент ако е причинил или има потенциал да причини 

значителни оперативни смущения или финансови загуби за съответния субект

Непрекъснатост на бизнеса и упра-

вление при кризи

За да не изпитва прекъсване в случай на човешка грешка или природно 

бедствие, пряко увреждащи ИТ системите, организациите ще трябва да имат 

подсигурено място, където моментално да възстановят данни, информация и 

системи, за да продължат дейността си.  

Сигурност на веригата за доставки Всеки производител ще изисква от свои доставчици покриване на набор 

от мерки за сигурност, както и от него ще се изисква същото, например от 

търговски вериги.  

Сигурност на мрежови и информа-

ционни системи (вкл. разкриване 

на уязвимости)

Два инструмента ще послужат за разкриването на уязвимости и сигурността на 

ИТ - Оценка на уязвимостите (т.нар. Vulnerability Assessment - автоматизирано 

откриване на уязвимости) и Pentesting (атака срещу Вашата ИТ система от 

добронамерен хакер). 

Политики и процедури за оценка 

ефективността на мерките за уп-

равление на риска за киберсигур-

ност

Компаниите ще трябва да прибегнат до външни одити от специалисти, които 

да оценят дали приложените мерки работят спрямо Директивата.

Използване на криптография и 

криптиране

Използването на сигурен, криптиран VPN ще стане задължително, което 

впоследствие ще еволюира в нови технологии (като тази на zero-trust).

Обучения и тренинги С цел подобряване на ИТ културата и хигиената на цялата фирма

Санкции количествено определени и персонални към ръководството на организацията. 

Ще бъдат наложени отговорности и на „органите за управление“ да одобряват 

мерки за киберсигурност, да контролират тяхното прилагане

Практическите стъпки за реализация биха включвали следните фази: Оценка на настоящото състояние, Дизайн и 
стратегия, базиращи се на оценката; Имплементация и интеграция на софтуер и хардуер; Политики и процедури за 
сигурност; Управление, мониторинг и обучения.

За всички читатели на месечния бюлетин на Асоциацията на месопреработвателите в България, Диаматикс предлага 

безплатна базова оценка за киберсигурност при условията на пълна конфиденциалност. 

Може да се свържете с нас тук: sales@diamatix.com, +359-875-328030

NIS2 - новите изисквания за киберсигурност 
в сектор ХВП

Целта на Директивата Network and Information Security 2 (NIS2) е да се по-
виши нивото на сигурност в киберпространството в целия ЕС и да се уеднак-
вят стандартите за всички държави-членки. Разширявайки обхвата на секто-
ри, NIS2 включва в себе си два вида субекти - съществени и важни, в които 
вече попада и хранително-вкусовата промишленост по цялата верига на 
доставки. В рамките на 21 месеца директивата ще се транслонира в нацио-
налното ни законодателство и ще въведе изисквания за мрежова и информа-
ционна сигурност за компаниите в индустрията, включително производите-
ли, доставчици и търговци на месо и месни продукти.

Практическите измерения и значение на Директивата за сектора могат да се обобщят в 9 конкретни мерки.
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Можем ли да си представим свят 
без добитък?

За европейците и за повечето 
хора светът без добитък не е широко 
застъпен. Въпреки това малцинство 
от европейското население би иска-
ло да види свят, „свободен от живот-
новъдство“. Тази радикална позиция 
може да изглежда съблазнителна за 
някои, които я смятат за последова-
телна визия за бъдещето. Еднократ-
ното премахване на цяла хранителна 
група от нашето бъдеще обаче би 
довело до няколко последици, кои-
то често се пренебрегват. Оценката 
на всички социални, екологични и 
икономически аспекти, свързани с 
изоставянето на европейския модел 
на животновъдство, е изключително 
сложна дори за учените в областта 
на животновъдството; много от стра-
ничните ефекти е почти невъзможно 
да се предвидят. Съществуват обаче 
пет ясни последици, които могат да 
се считат за неизбежни.

1. Европа ще загуби 
шампион по кръгова 
биоикономика
В една глобална кръгова био-

икономика животновъдството има 
много ценни роли, които биха из-
чезнали в свят без животновъдство. 
Чрез остойностяване на странични-
те продукти от хранителната верига 
животновъдството допринася за по-
ефективно селско стопанство и за 
проспериращо културно и творческо 
общество. Необходимо е да се рецик-
лира или повторно да се използва 
биомаса от ресурси като трева, слама 
и трици, които са неядливи за хората. 
Ако не се консумират от добитъка, 
тези остатъци и странични продукти 
могат бързо да се превърнат в бреме 
за околната среда, тъй като търсене-
то на преработени храни от хората 
се увеличава. Рециклирането на жи-
вотински кожи в обработена кожа 
също така осигурява на нашите об-
щества красив и издръжлив матери-
ал с уникални свойства, който служи 
за производството на обувки, дрехи, 
домашно обзавеждане, автомобил-
ни седалки и интериор, музикални 
инструменти, книговезки изделия 
и много други потребителски про-
дукти, които създават и поддържат 
културната стойност на много евро-
пейски страни. Кожата, например, е 
вероятно първият продукт на кръго-
вата икономика в историята.

Животновъдството също така ре-
гулира екологичните цикли, затваря 
цикъла на хранителните вещества и 
подобрява плодородието на почва-
та и поглъщането на въглерода чрез 
рециклиране на оборския тор като 
биоресурс и използване на тревните 
площи, неподходящи за отглеждане 
на култури. В районите със смесено 
отглеждане на култури и животни ро-
тацията на пасищата има и функцията 
да прекъсва цикъла на вредителите 
по културите, което позволява на 
земеделските стопани да намалят 
използването на пестициди. В свят 
без животновъдство повишеното 
търсене на растителна продукция 
ще доведе до интензифициране на 
използването на земеделските земи, 
увеличаване на земеделската земя, 
необходима за производството на 
храни, загуба на биоразнообразие 
и изоставяне на земи, които не са 
подходящи за отглеждане на култури 
или производство на протеини, като 
планинските райони например.

2. Селските райони в Европа 
ще бъдат изтощени
Днес животновъдството е клю-

чов компонент на селските райони 
в Европа. В зависимост от местните 
икономически, географски и социо-
логически условия животновъдство-
то присъства в почти всички региони 
в Европа в голямо разнообразие от 
производствени системи. Животно-
въдният сектор има значителен при-
нос за европейската икономика (168 
млрд. евро годишно, 45% от общата 
селскостопанска дейност), за търгов-
ския баланс, създава преки работни 
места за 4 млн. души и косвено под-
помага работата на 30 млн. души, 
предимно в селските райони. За вся-
ка животновъдна ферма се осигуря-

ват седем работни мес-
та в селските райони. 
Без животновъдство 
изселването от селски-
те райони ще се заси-
ли, което ще доведе до 
допълнителен натиск 
върху градовете и до 

още по-голямо откъсване от приро-
дата и културното ни наследство. Из-
оставените земи ще доведат и до уве-
личаване на риска от горски пожари 
в контекста на глобалното затопляне. 
Първото критично въздействие от 
намаляването на животновъдни-
те ферми ще бъде отслабването на 
селската структура, поддържането 
на нашите селски райони и тяхната 
привлекателност. Друга важна по-
следица от намаляването на броя на 
животните е въздействието върху зе-
мята и биоразнообразието.

Животновъдството е дълбоко вко-
ренено в европейските селски тра-
диции. Те присъстват в почти всички 
селски райони на Европа, като пред-
лагат голямо разнообразие от про-
изводствени системи, съобразени 
с местните и географските условия. 
Производството на храни и живот-
ни е и основният принос на селските 
райони за търговския баланс на ЕС. 
Като цяло ЕС е самодостатъчен в про-
изводството на животински продукти 
и продава на световните пазари (19,5 
млрд. евро). Тя е нетен износител 
на свинско месо, млечни продукти, 
птиче месо и яйца. В една по-сложна 
международна среда поддържането 
на динамичен животновъден сектор 
е от полза за европейските селски 
райони и за цяла Европа извън земе-
делския сектор.

Днес почти три четвърти от евро-
пейското население живее в градски 
райони. Смята се, че до 2050 г. 80 % 
от европейците ще живеят в градове, 
което ще превърне Европа в най-ур-
банизирания континентален район в 
света заедно със Северна Америка. 
Сред многото причини, които про-
дължават да стимулират преселва-
нето на селските общности към гра-
довете, се наблюдава ясна връзка с 



ôåâðóàðè 2023 ã.11




по-високото ниво на доходите. Нама-
ляването на животновъдния сектор 
може пряко да засили тази тенден-
ция на урбанизация.

3. Използването и цената на 
синтетичните торове ще се 
увеличат
Животновъдният сектор произ-

вежда не само храни, но и широк 
спектър от странични продукти, като 
се започне от оборския тор и други 
продукти. Днес 40% от обработва-
емите площи в света използват орга-
нични торове от животновъдството. 
Светът без добитък ще доведе до 
значително увеличаване на употре-
бата на синтетични торове. Това ще 
доведе до увеличаване на зависи-
мостта на европейските земеделски 
производители от вноса на торове, 
което ще застраши продоволствена-
та ни сигурност. Днес торовете вече 
представляват една трета от разхо-
дите на земеделските стопани. При 
сегашната по-висока цена на торове-
те производството на култури може 
да се окаже нерентабилно без уве-
личение на цените в световен мащаб. 
Торовете са само един символичен 
пример, характерен за всички видо-
ве селскостопански животни. Много 
от по-малко известните странични 
продукти от животновъдството, като 
козметични продукти или биоенер-
гия, трудно ще бъдат заменени без 
високи екологични, икономически и 
социални разходи.

4. Европейското културно 
наследство в областта 
на храните ще изчезне 
частично
Пълното отказване от животно-

въдство би довело до значителни 
предизвикателства за задоволяване 
на хранителните нужди на цялото 
население. Без месо, сирене, яйца и 
риба в диетата си населението на ЕС 
няма да получава достатъчно основ-
ни хранителни вещества от храните, 
които консумира. Растителната диета 
също така ще изисква от хората да 
приемат повече храна и дневни ка-
лории, за да задоволят хранителните 
си нужди, тъй като наличните храни 
от растения не са толкова богати на 
хранителни вещества, колкото хра-
ните от животни. Премахването на 
животновъдството би увеличило 
недостига на калций, витамини А 
и В12 и някои незаменими мастни 
киселини от рибата. Последното е 
от решаващо значение, тъй като те 
помагат за намаляване на сърдечно-
съдовите заболявания и подобряват 
когнитивните функции и зрението на 

бебетата. Животинските хранителни 
продукти са единствените налични 
източници на някои мастни киселини 
и витамин В12, които не се допълват 
с хранителни добавки. На този фон 
алтернативните продукти на месо-
то, произвеждани от концентриран 
брой предприятия, и производство-
то на витамин В12 от фармацевтична-
та промишленост ще заменят земе-
делските производители и добитъка 
в селските райони.

5. Въглеродният отпечатък 
на нашите ястия няма да 
намалее значително
От гледна точка на изменението 

на климата свят без добитък вероят-
но няма да бъде такъв, какъвто някои 
очакват. Без преживни животни под-
държането на нашите пасищни лива-
ди и живи плетове би било изключи-
телно трудно. Горите ще се разраснат 
и ще станат по-податливи на пожари 
в случай на екстремни температури. 
Проучване по този въпрос, проведе-
но в САЩ от зоолозите Мери Бет Хол 
и Робин Р. Уайт, показва, че цялостно-
то премахване на добитъка в САЩ би 
представлявало спад от само около 
2,6 % от общите емисии на САЩ, ако 
се вземат предвид основните стра-
нични последици от изоставянето на 
добитъка. Като се има предвид раз-

нообразието и разликата в моделите 
на земеделие в Европа и САЩ, можем 
само да предполагаме, че печалбите 
в Европа ще бъдат още по-малки. Ос-
вен това е направена малка оценка 
на въглеродния отпечатък на син-
тетичните алтернативи на месото, 
които може да не са толкова добри, 
колкото се очаква.

Жан-Луи Пейро, изследовател в 
Националния институт за селско-
стопански изследвания (INRA) във 
Франция, казва: «Светът без живот-
новъдство е само краткосрочна, 
средносрочна и дългосрочна утопия. 
Време е да се върнем към по-реалис-
тични позиции, основани на факти. 
Премахването на животновъдството 
би било абсолютен абсурд за чове-
чеството. Но това не означава, че не 
е необходимо да подобрим начи-
на си на отглеждане на животните, 
да ги уважаваме, да им предлагаме 
достоен живот и да гарантираме, че 
клането им се извършва без болка и 
стрес. Трябва да продължим научни-
те изследвания и иновациите, за да 
намалим отрицателните въздействия 
на животновъдството и да увеличим 
услугите, които то предоставя на на-
шите общества.“

Източник: Associazione Carni 
Sostenibili

Животните, също като хората, 
могат да се разболеят, независи-
мо от земеделските практики, и се 
нуждаят от подходящи грижи от 
ветеринарния лекар и фермера. 
Намаляването на инфекциите при 
животните е важно и за подобря-
ване на безопасността на храните и 
добивите, както и за намаляване на 
страданията на животните. Доброто 
животновъдство, биосигурността и 

хигиената са в основата на опазва-
нето на здравето и хуманното отно-
шение към животните в европей-
ските ферми.

Фермерът управлява здраве-
то на животните в партньорство 
с ветеринарен лекар и други зе-
меделски консултанти. То започва 
със селекцията на животните, при 
която фермерът търси качества 
като дълголетие на животните, из-

дръжливост, ефективност 
на използването на ресур-
сите и въздействие върху 
околната среда. И продъл-
жава с план за управление 
на здравето на животните, 
който включва понятия 
като мерки за биосигур-
ност, подходящо настаня-
ване, добра хигиена, под-
ходящо хранене, редовен 
мониторинг на здравето и 
благосъстоянието, вклю-
чително ваксинация, ко-
гато е препоръчително, и 

 Как да управляваме здравето 
на животните
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лечение на болести, когато е необхо-
димо.

Използването на ваксинация за 
предотвратяване на заболяванията, 
както и добрата хигиена в стопан-
ството, здравните планове за ста-
дата и доброто хранене са първите 
стъпки за намаляване на появата 
на бактериални заболявания. Земе-
делските стопани се придържат към 
концепцията, че превенцията винаги 
е по-добра от лечението. Използва-
нето на диагностика и други инова-
тивни технологии, като например ди-
гитален мониторинг, също може да 
спомогне за по-ранното откриване 
на заболяванията и да подпомогне 

по-целенасоченото управление на 
здравето.

Развъждането на животни е от 
решаващо значение за подобряване 
на хуманното отношение към живот-
ните, като същевременно се решават 
важни въпроси, свързани с безопас-
ността на храните и общественото 
здраве, качеството на продуктите 
и запазването на генетичното раз-
нообразие. Например генетичното 
подобрение на свине, птици и риби 
през последните 30 години, заедно с 
науката за храненето на животните, 
позволи значително подобряване 
на коефициента на преобразуване 
на фуража, без това да се отрази на 
хуманното отношение към животни-

те. Селскостопанските животни са 
станали по-ефективни при превръ-
щането на фуража в животински про-
дукт, което означава, че фермерите 
се нуждаят от по-малко фураж за ста-
дото си, за да постигнат същите или 
дори по-добри резултати.

Това означава финансова печалба 
за земеделския стопанин, но има и 
екологично предимство, тъй като се 
произвежда по-малко оборски тор 
и следователно се отделя по-малко 
азот. По-малката необходимост от 
фураж също се счита за ефективно 
използване на ресурсите, което е не-
разделна част от устойчивостта.

Източник: Meatthefacts.eu

П
роучванията, които свързват 
консумацията на червено 
месо с появата на рак, сър-
дечносъдови заболявания и 

диабет, са ненадеждни и непрозрач-
ни. На това реагираха група изследо-
ватели след публикуването през 2020 
г. на проучването “Глобална тежест на 
заболяванията 2019” в The Lancet, в 
което авторите на проучването под-
чертават “значително” увеличение на 
тежестта, свързана с храненето, при 
консумацията на червено месо. 

Анализът на Global Burden of 
Disease (GBD) 2017 приписва 25 000 
смъртни случая и 1,3 милиона годи-
ни живот, коригирани с увреждания 
(DALYs), на диета с високо съдържа-
ние на червено месо. Консумацията 
на червено месо по това време е на 
последно място сред 15-те рискови 
фактора, свързани с храненето, а на 
първо място са прекомерната употре-
ба на захар и алкохол и бедната на фи-
бри, плодове и зеленчуци диета. 

Но в анализа на GBD 2019 изчис-
леният брой смъртни случаи, дъл-
жащи се на консумацията на непре-
работено червено месо, внезапно се 
е увеличил 36 пъти, а изчислените 
DALYs, дължащи се на консумацията 

 Глобалната тежест на заболяванията 2019: 
Нереалистични и непрозрачни 

резултати
на непреработено червено месо, са 
се увеличили 18 пъти. Подобно впе-
чатляващо увеличение само за две 
години предизвика известни съмне-
ния и недоумение сред международ-
ните изследователи, които изразиха 
сериозна загриженост относно на-
деждността на последния система-
тичен анализ на рисковите фактори, 
направен в рамките на GBD.

Методът на анализ се е променил, 
което е довело до съмнителното уве-
личение. Направени са промени в 
кръстосаните преходи между алтер-
нативните и референтните методи за 
оценка на хранителния прием, нови 
систематични прегледи и мета-регре-
сии, както и по-емпиричен стандарти-
зиран метод за избор на теоретично-
то минимално ниво на експозиция на 
риск (TMREL). Този различен подход 
не предлага същото ниво на надежд-
ност, тъй като предишните версии на 
данните за глобалната тежест на забо-
ляванията бяха получени от система-
тични прегледи и рецензирани мета-
анализи с висока научна надеждност. 
Много изследователи по света са раз-
тревожени от това разминаване в ре-
зултатите, особено защото Глобалната 
тежест на заболяванията е важен из-
точник, цитиран в многобройни про-
учвания.

Определянето на TMREL за черве-
ното месо на 0 g на ден вместо на 22,5 
g изглежда е един от основните фак-
тори за анализа на рисковите факто-
ри в GBD 2019, в който се заключава, 
че „приемът на червено месо е свър-
зан с исхемична болест на сърцето, 
рак на гърдата, хеморагичен инсулт 

и исхемичен инсулт. Достатъчни до-
казателства в подкрепа на причинно-
следствената връзка“.

Но в статия, в която се поставя под 
съмнение анализа, група учени и из-
следователи заявяват: «Тези конста-
тации относно допълнителната 
причинно-следствена връзка с 
червеното месо са в противоре-
чие с други скорошни систематич-
ни прегледи и мета-анализи“. Според 
изследователите анализът на GBD за 
2019 г. не се придържа към догово-
рените най-добри практики, което 
според тях е „изключително обезпо-
коително“.

Обявяването на червеното месо 
за вредна за здравето храна, без да 
се отчитат приеманите количества, 
основната му роля в разнообразното 
хранене, по-високата му хранител-
на стойност и ползите за организма 
поради наличието на основни храни-
телни вещества и биоактивни съеди-
нения, е сериозна грешка в методо-
логията на анализа. Според групата, 
която оспорва проучването, послед-
ствията могат да бъдат опустоши-
телни, ако съветите за обществено 
здраве и политическите решения се 
основават на тези неверни резулта-
ти. Изследователите са загрижени 
най-вече за децата и уязвимите групи 
като възрастните хора, при които не-
достатъчният прием на червено месо 
води до тежък недостиг на желязо, 
анемия и саркопения. Тези патоло-
гични състояния са широко разпрос-
транени, особено в страните с ниски 
и средни доходи, където липсата на 
червено месо и храни от животински 
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произход с висока хранителна стой-
ност е тъжна реалност.

«Приемането на нулев TMREL на 
практика би представило червеното 
месо като вредна по своята същност 
храна. Изследователите твърдят, че 
това предположение би пренебрег-
нало добре документираните хра-
нителни ползи от гледна точка на 
доставянето на основни хранителни 
вещества и биоактивни компонен-
ти». Поради тази причина групата из-
следователи призовава за незабавни 
действия: «Предвид значителното 
въздействие на доклада GBD върху 
вземането на решения в областта на 
хранителната политика в световен 
мащаб, оценките на GBD подлежат 
на критичен контрол и трябва да ос-
танат строги, прозрачни и основани 
на доказателства». По-конкретно 
изследователите призовават за из-
ясняване на подробностите на ана-
лиза, включително за обосновка на 
актуализирането на кривите «доза-
отговор» за относителния риск от 
червеното месо за много рискове за 
здравето. Те искат също така да видят 

«емпиричните доказателства», които 
стоят зад промяната на TMREL за чер-
вено месо от 22,5 g на 0 g на ден.

Световният фонд за изследване 
на рака (World Cancer Research Fund 
International - WCRF) също обвини 
последното проучване за болести-
те, свързани с глобалната тежест, че 
пренебрегва отличната хранителна 
стойност на червеното месо и не е 
рационално. WCRF подкрепя иска-
нето на изследователите за допъл-
нително обяснение и обосновка на 
нулевия TMREL: “Увеличаването на 
очакваната тежест не само изглежда 
неправдоподобно, но и липсата на 
прозрачност на предположенията, 
залегнали в основата на изчисление-
то, подкопава авторитета на оцен-
ката на GBD. Ако предположенията, 
използвани в дадено проучване, не 
са ясно посочени и обяснени, резул-
татите ще бъдат съмнителни и трудни 
за възпроизвеждане”.

«Нито WCRF, нито други междуна-
родни организации препоръчват да 
се избягва изцяло месото. Червеното 
месо е важен източник на редица хра-
нителни вещества в много диети по 

света. Пълното премахване на месото 
от диетата е непрактично и крие ри-
скове от сериозни хранителни дефи-
цити. Ако се приеме, че TMREL е нула, 
червеното месо де факто ще бъде 
представено като вредна по своята 
същност храна», - питат изследовате-
лите - «Това предположение би пре-
небрегнало добре документираните 
хранителни ползи по отношение на 
доставката на основни хранителни 
вещества и биоактивни компоненти».

Премахването на червеното месо 
води до желязодефицитна анемия, 
саркопения, смъртност поради недо-
хранване на бебета и майки. Поради 
тази причина, ако правителствата съ-
ветват, че червеното месо да е вред-
но, изследователите се опасяват, че 
някои деца могат да страдат от тези 
заболявания. Следва да се изясни 
дали тези резултати също са вклю-
чени в оценката. Изследователите 
стигат до заключението, че липсата 
на ясна основа за предположенията, 
залегнали в оценката на GBD, е обез-
покоителна, неподкрепена с доказа-
телства и нереалистична”.

Източник: European Livestock Voice

Beyond Meat and Impossible 
Foods искаха да превземат све-
товната месна индустрия на стой-
ност 1 трилион долара. Но расти-
телното месо се оказва провал.
Още от основаването на Beyond Meat 
Inc. през 2009 г. с тогавашната фан-
тастична идея за производство на 
месо без животни, Итън Браун дава 
еквивалента на един изключително 
дълъг TED разговор. През 2013 г. той 
излезе на сцената на конференцията 
Wired Business, обяснявайки, че све-
тът има много реален проблем с ме-
сото, отделящо парникови газове, и 
че рисковите капиталисти биха могли 
да окажат по-голямо влияние, като 
инвестират във фалшиво месо, откол-
кото в слънчева енергия. На годишно-
то събиране на Ideacity в Торонто три 
години по-късно той каза, че целта му 
е да създаде „план за новото месо“. По 
времето, когато се появи на срещата 
на високо равнище на иноваторите 
на Goldman Sachs Group Inc. 2019, той 
обясни, че мисията му изисква спеш-
ността и мащаба, събран от САЩ за 
Втората световна война, и че неговите 
продукти едновременно ще помогнат 
за решаването на сърдечни заболява-
ния, диабет, рак , изменението на кли-
мата, изчерпването на природните 
ресурси и хуманното отношение към 
животните. Точно както технологията 

е направила конската каруца остаря-
ла, каза той на тълпата на климатич-
ната конференция на New York Times 
миналата есен, така и неговата сис-
тема за разграждане на растения ще 
трансформира протеина в центъра на 
чинията. „Това“, каза той, „е нещо, кое-
то чувствам, че е неизбежно.“

Силиконовата долина не се нуж-
даеше от много убеждаване, че един 
по-добър вегетариански бургер може 
да се превърне в следващото съ-
тресение, променящо света. Докато 
предишните банички с киноа и боб 
бяха хрупкави, но обичайни, телеш-
кото бонфиле на Браун, измислено 

в лаборатория, за да изглежда и има 
вкус като истинско, означаваше, че 
огромното мнозинство от хората, 
които ядат месо, могат да се откажат 
от своите бургери, без да се налага да 
се отказват каквото и да било. Заедно 
с рисковите капиталисти дойдоха ин-
веститори от всяко кътче на култура-
та – Леонардо ди Каприо, Хуманното 
общество на Съединените щати и 
бившият главен изпълнителен дирек-
тор на McDonald’s Corp. Дон Томпсън. 
Дори Tyson Foods Inc., най-големият 
производител на истинско месо в 
САЩ, инвестира и след това инвес-
тира отново, катапултирайки младия 
стартъп, базиран в Ел Сегундо, Кали-
форния, до оценка от 1,3 милиарда 
долара до 2018 г.

Бил Гейтс също искаше да участва, 
подкрепяйки не една, а две компа-
нии със зеленчукови бургери, които 
„кървят“ като истинско говеждо месо 
– Beyond, както и неговият съперник 
Impossible Foods Inc. Браун беше ли-
цензирал този процес, но Impossible 
беше плод на въображението на Стан-
форд Университетски биохимик на 
име Пат Браун (няма връзка с Итън). 
Когато Пат основава Impossible през 
2011 г., неговият голям пробив е осъз-
наването, че молекула, наречена хем, 
е ключът към „месестостта“месоста“ 
на месото. Той направи хема с гене-

Фалшивото месо трябваше да спаси света. 
Но стана просто поредна бързо отминаваща  мода
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тично модифицирани дрожди и па-
тентова използването на това, което 
компанията нарече своя магическа 
съставка: соев легхемоглобин.

Преди Impossible да продаде дори 
един бургер, компанията успя да съ-
бере 183 милиона долара. Пат също 
работи по веригата, включително 
действително TED Talk (технически 
това беше TEDMed) през 2015 г. Го-
ворейки с малко по-апокалиптични 
термини от Итън, Пат спомена „про-
дължаващия холокост на дивата при-
рода“, причинен от ненаситното тър-
сене на месо в света, докато асистент 
цвърчи „невъзможен“ бургер на сце-
ната до него. „Знам, че звучи безумно 
да се замени една дълбоко вкоренена 
глобална индустрия с трилиони дола-
ри годишно“, каза той, „но трябва да 
се направи.“ Четири години по-късно, 
когато New Yorker направи профил на 
Impossible, Пат прогнозира, че ком-
панията му ще „заеме двуцифрен дял 
от пазара на говеждо месо“ до 2024 
г., преди да я изпрати в „спирала на 
смъртта“. След това той ще се насочи 
към „индустрията със свинско и пи-
лешко месо и ще каже: „Ти си следва-
щият!“ и те ще фалират още по-бързо.“

Но Big Meat – месната индустрия 
на истинкото месо все още е жива и 
здрава. След като Beyond стана пуб-
лична през 2019 г. – по това време 
най-успешното голямо първично 
публично предлагане след финансо-
вата криза от 2008 г. – конкурентите 
се втурнаха в пространството, пос-
ледвано от скок на пандемия в цялата 
категория. Оттогава индустрията се 
срина. Продажбите в супермаркетите 
на охладено растително месо се сри-
наха с 14% като обем за 52-те седми-
ци, приключили на 4 декември, спо-
ред компанията за данни на дребно 
IRI. Поръчките на растителни бургери 
в ресторанти и други заведения за 
хранене за 12-те месеца, приключили 
през ноември, са намалели с 9% спря-
мо три години по-рано, според пазар-
ния изследовател NPD Group.

Отвъд загубените продажби в 
почти всеки канал през последното 
тримесечие. През изминалата година 
компанията съкрати повече от 20% 
от работната си сила, загуби повече 
от половината от ръководния си екип 
и спря проекти, включително веган 
хот-дог и следващата алтернативна 
протеинова граница на клетъчно кул-
тивирано месо, според хора, запоз-
нати с въпроса, който поискаха да не 
бъдат назовавани, обсъждайки лич-
на информация за компанията. Нито 
една от най-големите вериги за бързо 
хранене, които бяха обявили парт-
ньорство с Beyond – KFC, Pizza Hut и 
най-важното, McDonald’s – не са по-
ставили нито един постоянен елемент 
в своите менюта в САЩ. Докато инде-
ксът на компаниите за пакетирани 

храни в S&P 500 се повиши с около 4% 
спрямо предходната година, към 17 
януари цената на акциите на Beyond 
сега се движи около 16 долара, спад 
с около 76% спрямо година по-рано и 
приблизително 93% спрямо своя пик 
през лятото на 2019 г.

Междувременно Impossible се 
справя по-добре, но Пат е извън ком-
панията. Миналия април той се отте-
гли като главен директор-визионер, 
заменен от изпълнителен директор 
на Chobani Inc., преди да си вземе 
отпуск. Под ръководството на но-
вия главен изпълнителен директор 
Питър Макгинес Impossible създаде 
нови продукти като изкуствени пи-
лешки хапки във формата на животни, 
което доведе до повече от 50% ръст 
на продажбите на дребно в САЩ през 
2022 г. Акциите на Impossible, частна 
компания, в момента се търгуват на 
около 12 долара, казва Праб Ратан, 
ръководител на капиталовите пазари 
в Hiive, пазар за частна търговия с ак-
ции. Това е около половината от цена-
та по време на последния му кръг за 
набиране на средства, въз основа на 
данни от PitchBook.

Най-вернитя ентусиасти на расти-
телното месо сега са веганите и веге-
тарианците. Най-важните ядящи месо 
потребители консумират, но много 
по-рядко. „Те просто не са толкова за-
палени“, казва Крис Дюбоа, ръководи-
тел на протеиновата практика на IRI.

Как една индустрия, подкрепена 
с толкова много пари, изведнъж се 
разпадна? Компаниите отказаха да 
говорят с Bloomberg Businessweek, но 
на конференцията за климата на New 
York Times през октомври Итън посо-
чи с пръст истинската месна индус-
трия за насрещния вятър на фалшиво-
то месо. „Те правят всичко възможно 
днес, за да внушат, че нашият процес е 
някак нездравословен или че нашите 
продукти са пълни с химикали“, каза 
той. „Тези неща не са верни.“

Каквито и критики да лобира мес-
ната индустрия, са същите, които мно-
го потребители разбират сами. По-
добно на бисквитките Snackwell’s без 
мазнини или чипсовете WOW Chips 
на Lay’s, натоварени с олестра – или 
всяка друга хранителна тенденция за 
пренасищане без вина, която пери-
одично се променя и излиза от духа 
на времето – допълнителните ползи 
в крайна сметка се компенсират от 
опасения относно това какво друго 
може да има в тях. Много хора, които 
ядат месо, първоначално развълнува-
ни от фалшивото месо, които нямаха 
нищо против несъответния вкус или 
текстура, в крайна сметка погледнаха 
по-отблизо списъка със съставките и 
не можаха да разберат дали всъщност 
правят нещо здравословно. Дали са 
яли тези бургери, за да ограничат въ-
глеродните емисии или да понижат 

кръвното си налягане? По-здраво-
словна алтернатива ли беше или пъ-
лен с натрий, преработен заместител? 
Растителното месо все още струва 
повече от истинското и с инфлацията, 
която тласка цените в супермаркетите 
нагоре, много купувачи на хранител-
ни стоки са заменили скъпата имита-
ция с пиле или, в някои случаи, боб и 
леща.

Оказва се, че месото без месо из-
глежда не толкова иновация, про-
меняща света, колкото поредна хра-
нителна тенденция, чиято новост 
избледнява. „Преди видяхме този 
невероятен темп на растеж. Но кога-
то загубите тази инерция, вие губите 
сигурността си относно това колко 
големи могат да бъдат продажбите на 
месата на растителна основа“, казва 
Томас Джордж, портфолио мениджър 
в инвестиционната изследователска 
компания Grizzle, който през 2019 г. 
прогнозира, че месото на растител-
на основа може да изпревари 10% от 
месната индустрия след 10 години, 
ако може да достигне цените на месо-
то. „Възможността за тази категория“, 
казва той сега, „е по-мрачна.“

„Никой не трябва да си прави илю-
зията, че това са здравословни храни“

Преди Beyond Meat да представи 
Beyond Burger, имаше Звяра. Когато 
Итън представи замразената банич-
ка през 2015 г., компанията я нарече 
„протеинов шейк върху хлебче“. Въ-
преки че в крайна сметка той се от-
каза от него, здравните претенции на 
Звяра, като високи нива на протеин и 
нула глутен или соя, останаха в цен-
търа на опаковката на Beyond Burger. 
(Винаги, когато го питаха, Пат защита-
ваше здравната репутация на проду-
кта на Impossible срещу говеждото, 
въпреки че предпочиташе да говори 
за замяна на животновъдството до 
2035 г.) Но нищо не проповядваше на 
масите добродетелите на растително-
то хранене като The Game Changers, 
Джеймс Камерън- продуцира доку-
ментален филм, излъчен по Netfl ix 
през 2019 г.

The Game Changers последва ве-
гански спортисти от световна класа, 
с епизодични роли от лекари, учени 
и дори Арнолд Шварценегер, който, 
преди да стане предимно веган, вед-
нъж каза на Силвестър Сталоун, че 
„удря като вегетарианец“. Веганство-
то, според филма, би направило чо-
век не само по-здрав, но и по-силен, 
с по-добра издръжливост и дори по-
дълги, по-трудни ерекции.

Итън добави филма към своя ар-
сенал. „Ако погледнете филми като 
Game Changers и т.н.“, каза той пред 
Bloomberg Television през 2019 г., 
„можете да повлияете дори на инди-
видуалното представяне през деня, 
от студент спортист, например, чрез 
консумацията на нашите продукти 
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вместо животински протеини.“ Той 
каза, че собствените посланици на 
спортистите на Beyond, включително 
звездите от НБА Кайри Ървинг и Крис 
Пол – също инвеститори в стартъпа – 
„приемат нашите продукти в своите 
тренировъчни режими и виждат стра-
хотни резултати“.

Beyond Burger първоначално се 
продаваше в супермаркети, докато 
Impossible се продаваше при готвачи 
на знаменитости като Дейвид Чанг. До 
края на 2019 г. Carl’s Jr., Dunkin’ и White 
Castle продаваха някакъв продукт 
Beyond или Impossible или друг – а 
Burger King пусна Impossible Whopper 
в цялата страна. Хранителните гиганти 
също не искаха да изостават. Тайсън е 
проявил интерес към закупуването на 
Beyond, според бившия член на борда 
на директорите на Beyond Грег Болен. 
Когато това не се получи, компанията 
за месо обяви планове за своя собст-
вена растителна „марка за милиарди 
долари“. (Тайсън отказа коментар.) 
Nestlé SA представи Awesome Burger, 
а главният изпълнителен директор на 
Conagra Brands Inc. каза, че ще създа-
де „следващото поколение бургер без 
говеждо месо“.

Първоначално фалшивите бур-
гери и колбаси изглеждаха като по-
тенциално решение на манията на 
американците по червените и пре-
работените меса, които са свързани 
с рак и други хронични заболявания. 
Но с годините скептицизмът относно 
тяхната здравословност нараства. 
Месеци след IPO-то на Beyond, няко-
гашният фен и специалист по пълно-
ценни храни Марк Битман разкрити-
кува фалшивите месни продукти за 
тяхната „хиперобработка“. Главният 
изпълнителен директор на Chipotle 
Mexican Grill Inc. каза, че те не се впис-
ват в мантрата на веригата за бързо 
хранене „храна с почтеност“. Дори 
Джон Маки, съосновател на Whole 
Foods Market Inc. – бакалинът, който 
изигра важна роля за въвеждането 
на категорията – официално нарече 
месото на растителна основа „супер 
силно преработени храни“. (Центърът 
за свобода на потребителите, лицева 
група, която представлява тютюневи, 
алкохолни и месни компании, пусна 
реклама на Super Bowl през февруари 
2020 г., атакувайки съставките на фал-
шивото месо с подигравателна пчела, 
която повтаря отдавна поддържани 
здравословни съвети: „Ако не може-
те да го напишете или произнесете, 
може би не трябва да го ядете.“)

И все пак тази критика все още 
не е достигнала до хора като Мишел 
Дарби, майка, останала у дома с чети-
ри деца, в Марлтън, Ню Джърси, през 
първите дни на пандемията. Тя наме-
ри The Game Changers в Netfl ix. „Това 
даде много убедителен аргумент“, 
казва тя. „А аз съм на границата на ви-

сок холестерол.“
Дарби, подобно на много други 

започна да купува изкуствено месо. 
Истинското нещо беше оскъдно и 
хората имаха допълнителни пари, за 
да изпробват този рекламиран нов 
продукт. Американците са закупили 
5,3 милиона единици алтернативи на 
прясно месо през осемте седмици, 
приключили на 25 април 2020 г. – три 
пъти повече от година по-рано, спо-
ред Nielsen Holdings Ltd. на път да се 
превърне в новото фалшиво мляко 
изглеждаше все по-правдоподобно: 
точно както компаниите за алтерна-
тивно мляко можеха да твърдят, че 
са 13% от размера на категорията 
млечни продукти на стойност 16,1 ми-
лиарда долара с нови продукти като 
овесено мляко, алтернативното месо 
по подобен начин би подкопало още 
по-голяма месна индустрия в САЩ за 
270 милиарда долара. („Това е думата“, 
каза Итън на конференция на Barclays 
Plc през 2019 г.)

Докато Дарби се запасяваше, тя 
забеляза, че тя и семейството й по-
глъщат пилешките хапки с много по-
бързи темпове и че имитацията на 
хот-дог я кара да се чувства зле. На 
преглед при своя лекар тя спомена 
промените в диетата, които бяха на-
правили – фалшивите пилешки хапки, 
невъзможния сандвич с наденица в 
Starbucks – и тяхното разочарование 
от липсата на резултати. Лекарят има-
ше просто обяснение: „Вие ядете пре-
работени храни.“

Дарби се прибра вкъщи и пог-
ледна опаковката, като обърна спе-
циално внимание на съдържанието 
на сол. „Трябваше да ми е очевидно 
през цялото време“, казва тя. Тя спря 
да купува месо на растителна основа, 
с изключение на случайна покупка 
на Impossible смляно говеждо месо. 
Междувременно тя прави това, което 
правят много потребители: връща се 
към месото. „Ако те [нейното семей-
ство] искат хамбургери, от време на 
време купуваме мляно месо или пра-
вим мляно пиле и те не забелязват 
разликата“, казва тя.

През 2020 г. половината америка-
нци смятат, че изкуственото месо е 
здравословно; сега 38% смятат така, 
показва скорошен доклад на Citi 
Global Insights. Д-р Дейвид Кац, ди-
ректор-основател на Изследовател-
ския център за превенция на Йейл-
ския университет, който се появява в 
The Game Changers, казва, че Beyond 
Burger и подобните му са „ултраобра-
ботени“ – направени от преработени 
съставки като грахов протеин, карто-
фено нишесте и калиев хлорид. Кога-
то ги сравнява с хамбургери за бързо 
хранене, той цитира предимствата 
за околната среда и хуманното отно-
шение към животните, но казва, че 
ползите за здравето все още са неяс-

ни. „В най-лошия случай“, казва той, 
„това е страничен резултат“. Говори-
тел на Beyond Meat каза на Bloomberg 
Businessweek, че има „добре приети 
ползи за здравето от месото на расти-
телна основа“ и насочи Businessweek 
към двама здравни специалисти: 
Кристофър Гарднър от Станфорд, кой-
то е получил финансиране от Beyond 
Meat, проведе малко проучване, 
което посочи подобрения в тегло и 
холестерол. Той казва, че ползите за 
здравето, които е идентифицирал, 
все още не са възпроизведени. „Не 
можете да отговорите на въпрос само 
с едно изследване“, казва Гарднър. А 
д-р Майкъл Грегер, автор на „Как да 
не умреш“, казва, че фалшивото месо 
е по-добър избор от бургер за бързо 
хранене, но това не го прави добро 
за вас. „Никой не трябва да си прави 
илюзията, че това са здравословни 
храни“, казва той.

Никъде това не е по-очевидно, от-
колкото когато откриете, че ключова 
съставка в Beyond Meat води начало-
то си от Dippin’ Dots, малките „перлич-
ки“ на сладолед, замразени с течен 
азот, предлагани в различни вкусове, 
включително бананов сплит и заха-
рен памук. Beyond започна да работи 
с Dippin’ Dots LLC през 2019 г. Бизнесът 
с Dots беше продаден през юни 2022 
г., но Beyond все още работи със Скот 
Фишер, бившия главен изпълнителен 
директор, чрез неговата компания 
Cryogenic Processors LLC. Beyond купу-
ва мазнини като пресовано масло от 
рапица и рафинирано кокосово мас-
ло, които Фишер преработва в „малки 
пелети или криогенно замразени топ-
чета от мазнини“, казва той. Cryogenic 
Processors изпраща мастните топчета 
обратно в Beyond, за да се смесят с 
вода, оризов протеин, какаово масло, 
метилцелулоза и повече от дузина дру-
ги съставки, открити в Beyond Burger.

Белите топчета са предназначе-
ни да придадат на бургерите месна 
сочност, но мазнините на растителна 
основа също могат да излъчват не-
приятна миризма, когато някои от тези 
продукти се готвят, казва Том Мастро-
буони, който ръководи втората ин-
вестиция на Tyson в Beyond и сега е гл. 
инвестиционен служител в фокусира-
ната върху хранителните технологии 
Big Idea Ventures LLC. Коментатори он-
лайн сравняват миризмата на сурово-
то растително месо на Beyond с тази на 
котешка храна, а един плакат на табло-
то за съобщения казва, че той трябва 
да проветри кухнята си, за да изчисти 
въздуха, след като го е сготвил. „Ако 
някоя друга храна мирише по този на-
чин, бих я изхвърлил“, казва Джереми 
Скларски, бивш клиент на Beyond, кой-
то опита продуктите от съображения 
за здравето и околната среда, преди да 
се върне към говеждото.

https://zemedeleca.bg/
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ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Предприятие разпродава месопреработвателно и кла-
нично оборудване. Тел. за контакт 0897914949

ПРОДАВАМ тарелки PP SIEGELSCHALE 187*137*25 mm 
35 000 бр. и бариерно фолио P12-2140 AFNP anti-fog - 52 
см.- 35 ролки. 
Тел. за контакти 0888737255 гр. Пловдив

ФИРМА „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ПРОДАВА употребява-
ни месопреработващи машини: кутер Нити Казанлък 120 
– литров неръждаем; месомелачка 160 мм; хидравлична 
гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 25-иглен; вакуум тум-
блер 150 л. Тел.: 0887 961 877.

ИЗКУПУВАМЕ ВСЯКАКВИ МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРА-
БОТКА. За контакт: 0896 61 20 08.

ТРУДОВА БОРСА:

Свинекомплекс Голямо Враново търси технолог  
GSM 0887 621 984

Месопреработвателна фирма търси технолог – 

тел. 0888 92 59 22

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

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 транс-

портни средства на фирмата на преференциални цени.

Контакти: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

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

СБОРНИЦИ С ТРАДИЦИОННИ 

БЪЛГАРСКИ РЕЦЕПТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ

Изданията може да поръчате на 
тел. 02 971 26 71 или  e-mail offi  ce@amb-bg.com.

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

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

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

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


