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Рециклируеми вакуум опаковки
■ Сертифицирани в Германия

от Institute cyclos – HTP
■ Безкомпромисна  защита
■ Отлична прозрачност
■ Рециклиране в потока на LDPE
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международно изложение
МЕСОМАНИ Я
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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.

ТРУДОВА БОРСА:
Свинекомплекс Голямо Враново търси технолог  GSM 0887 621 984
Месопреработвателна фирма търси технолог –  тел. 0888 92 59 22
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Изглежда леснo, защото е
Crafter Cargo Comfort на атрактивна цена 
от 55 500 лв. без ДДС.

vw-lekotovarni.bg

СБОРНИЦИ С ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ РЕЦЕПТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ:

ü  Луканки и суджуци 
ü Салами полутрайни и трайни   
 варено-пушени 
ü Салами полутрайни и трайни  
 сурово-сушени сурово   
 сушени и пушени 
ü Колбаси варени и варено-  
 пушени 
ü Деликатеси от нераздробено   
 месо 
ü Сурови месни продукти от   
 раздробено и нераздробено месо 
ü Субпродуктови колбаси и саздърми 
ü Диетични месни продукти 
ü Продукти от птиче месо
ü	Консерви месни и месо-растителни 
ü Шунки варени, варено-пушени и сурово-сушени 

ДРУГИ ИЗДАНИЯ:

ü ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО 
 за етикетиране на месо и месни  
 продукти 
ü ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО  
 за етикетиране на хранителната  
 стойност на месни продукти 
ü  РЪКОВОДСТВО “Сензорен анализ на месо, яйца, риба  
 и продукти от тях, месни и рибни консерви” 
ü ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за вътрешна   
 проследяемост в предприятия от месната индустрия 

ü РЪКОВОДСТВО за добри практики (ДПП) 
ü НАРЪЧНИК за анализ на опасностите  
 и контрол на критичните точки
 (НАССР)в предприятията за добив  
 и преработка на месо.
ü РЪКОВОДСТВО за практическо  
 разработване на НАССР планове за
 малки предприятия от месната   
 индустрия.
ü  НАРЪЧНИК на технолога в    
 месопреработвателното предприятие 
ü  Технология на функционалните и 
специални месни и рибни продукти 
ü Технологично обзавеждане в  месната
 и рибната промишленост 
ü  КАТАЛОГ разфасовки свинско и
 говеждо месо 
ü Плакат разфасовки свинско месо 
ü Плакат разфасовки говеждо месо 
ü  Плакат разфасовки пилешко месо 
ü Плакат разфасовки пуешко месо 
ü КАТАЛОГ на членовете на АМБ 
ü ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за прилагане на 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/775 на 
Комисията от 28 май 2018 г. за предоставяне-
то на информация на потребителите по от-
ношение на правилата за посочване на стра-
ната на произход или мястото на произход 
на основната съставка на месни продукти

Асоциация на месопреработвателите в България е единствената, която издава  и 
разполага със специализирана литература  в областта на месната индустрия

Може да ни намерите  на  адрес: 
София, бул. Шипченски проход, бл. 240 вх.А, 

тел. 02 971 26 71, e-mail office@amb-bg.com и да посетите www.amb-bg.com
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Председателят на АМБ г-н Атанас Урджанов привет-
ства делегатите на Общото събрание с “Добре дошли“ и 
направи кратко на резюме на отчетния доклад за дей-
ността през 2021 г. 

Редовно годишно общо отчетно-изборно събрание 
на АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ

На 16 юни 2022 г. от 11.30 ч. в зала А на Българска 
търговско-промишлена палата, София, ул. „Искър“ № 9 
се проведе Редовното годишно общо отчетно-изборно 
събрание на АМБ. За председател на събранието делега-
тите избраха г-н Кирил Вътев.

 Безпрецедентна криза

 Несигурност за бизнеса-рекордно увеличение на цените на
електроенергията и на газа, което постави целия сектор
пред сериозни изпитания

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Сложна, напрегната и несигурна обстановка в страната и в света

Въпреки трудностите, не допуснахме нито един ден да липсват месо и
колбаси на трапезата на българина и продължаваме да оцеляваме
знаейки, че във всяка криза има ВЪЗМОЖНОСТ.

РЕЗЮМЕ - ДОКЛАД

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

БРОЙ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ 
през 2021 година

* Към 1-ви ноември
** Към 31-ви декември

Вид Брой 
(хил.)

Изменение спрямо 
2020 г.

Говеда* 589.5 с 3.7% повече 

Свине* 694.6 със 17.3% повече 

Овце* 1199.5 с 6.4% по-малко 

Кози* 215.0 С 15.2% по-малко 

Биволи* 15.4 с 8.9% повече 

Кокошки носачки и 
подрастващи**

6.659 млн. с 5.7% по-малко

ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕРВЕНО МЕСО В БЪЛГАРИЯ

през 2021 г.

Обект Брой 
животни

Изменение 
спрямо 2020 г.

Добито месо Изменение 
спрямо 2020 г.

Кланици 1437.9 хил. със 17% повече 90734.9 тона с 24.6% 
повече 

Стопанства  855.9 хил. с 18.3% повече 23 263 тона с 14.55% 
повече 

Атанас Урджанов е преизбран за Председател на АМБ за следващите три години
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ПРОИЗВОДСТВО НА БЯЛО МЕСО В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 2021 г.

Обект Брой птици 
и зайци

Изменение 
спрямо 2020 г.

Добито месо Изменение 
спрямо 2020 г.

Кланици 59 724.1 
хил. 

с 2.7% 
повече 

116 600 
хил.тона 

с 1.9% 
повече 

Стопанства  486 хил. с 46.9% по-
малко 

821 тона с 52.7% по-
малко 

Субсидии през 2021 г. 
• Земеделските стопани са подпомагани по 26 схеми
Подпомагането на сектор „Животновъдство” е в размер на 174 971 479 лв. и
възлиза на 79 % от общия усвоен ресурс.

Общо договореният и изплатен ресурс по мерките на краткосрочно
субсидиране и кредитиране е 221 069 968 лв., от които 219 595 995 лв. са
изплатените средства под формата на субсидии.
(при 237 587 441 лв. през 2020 г. и 154 029 152 лв. през 2019 г.)

Животновъдство
174 971 479лв.

Растениевъдство      
46 098 489 лв.

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ПРЕЗ 2021 г.

ПОМОЩ ИЗПЛАТЕНА
СУБСИДИЯ

ПОЛЗВАТЕЛИ

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

10 906 074.29 лв. 

(може да се предоставя и през 2022 г.
по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.)

2 оператори
11 заявления

За участие в изложения и панаири 541 000 лв. 11

Доброволно поети ангажименти за
хуманно отношение към птиците

35 893 213.07 лв. 221

Доброволно поети ангажименти за
хуманно отношение към свинете
на добито от тях месо

37 980 605.70 лв. 67

ПОМОЩ ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛИ

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

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

От действащите в страната 63 кланици, от помощта са се възползвали само 15
кланици, на които ДФЗ е изплатил общо 237 377 лв.

Прясно охладено или замразено месо от едър рогат добитък 828 тона

Прясно охладено или замразено свинско месо 6 351 тона

Прясно охладено или замразено овче и козе месо 451 тона

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

21 588 тона 

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

8 689 тона

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв 9 419 тона 

ИЗНОС И ВНОС НА МЕСО И МЕСНИ 
ПРОДУКТИ 2020-2021 Г.

ИЗНОС през 2021 г.

Прясно охладено или замразено месо от едър рогат добитък 9 614 тона

Прясно охладено или замразено свинско месо 138 392 тона 

Прясно охладено или замразено овче и козе месо 1 119 тона

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

740 тона 

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

89 116 тона

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

10 925 тона 

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв 10 821 тона

ВНОС през 2021 г.

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО В ЕС ПРЕЗ 2021
И ПРОГНОЗИ ЗА 2022 Г.

• ГОВЕЖДО МЕСО             с 0.3% 

• СВИНСКО МЕСО              с 2% 

• ПТИЧЕ МЕСО                    с 2.7% 

• ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО         с 3% 

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО В ЕС ПРЕЗ 2021 г.

ПРОГНОЗИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО В ЕС 
2022 Г.

• ГОВЕЖДО МЕСО            с 0.9% 

• СВИНСКО МЕСО             с 3.7% 

• ПТИЧЕ МЕСО                   с 0.5% 

• ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО        с 2% 
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ДЕЙНОСТИ НА АМБ 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2021

НАРЕДБИ:

Наредба № 2 от 20 януари 2021 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения,
училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на
училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при
организирани мероприятия за деца и ученици, в сила от 13.02.2021 г.,
Издадена от МЗм, Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2021г.

Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително
банкиране и контрола върху тази дейност, Приета с ПМС № 26 от
01.02.2021 г., в сила от 20 февруари 2021 г. ДВ бр.10 от 5 февруари 2021г.

Наредба за предоставянето на информация на потребителите за
храните, в сила от 10.04.2021 г., Приета с ПМС № 97 от 19.03.2021 г., обн. ДВ.
бр.25 от 26 Март 2021г.

Изпратени са становища, свързани с предложения:

o Да отпадне из искването за най-малко 30% от общата суровинна база, да е от собс твена продукция
и/или от регистрирани земеделски стопани.

Прие се най-малко 25 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма
за първа прогнозна година от изпълнението на бизне с плана да е от собствена продукция и/или
от регистрирани земеделски стопани.

o Да се включи към из искванията за оценка на проекти по подмярка 4. 2. допълнителен критерий за
подбор на проектни предложения като се дават допълнителни 5 /пет/ точк и на кандидат
бенефициенти, които са редовни ч ленове на национално представени браншови
организации, както в случая е АМБ – не е прието

По подмярка 4.2. Общият ра змер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата
за всички одобрени проектни предложения възлиза на 387 164 028,74 лв.

СТАНОВИЩА, КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПО-ВАЖНИ СРЕЩИ

ПОДМЯРКА 4.2:

• Становище от БО от ХВП
Относно: Правила за определяне на областно, регионално и национално
представителни браншови организации за производство и преработка на
селскостопански продукти към Стратегическия план за развитие на земеделието
и развитие на селските райони на Република България 2023-2027.
Предложението е изискванията, правата и задълженията за браншовите
организации сектор „Преработка на селскостопански продукти“ - ХВП да
бъдат разписани в отделен Раздел. Нe е прието

• ДДС на храните
Във връзка с искането на браншовите организации от ХВП за намаляване ДДС на
храните на през 2021 г. се проведоха срещи с национално представителните
работодателски организации за подкрепа , за включване в законопроекта за
изменение на Закона за данък добавена стойност на допълнително изменение, с
което да бъде намалена на 9 на сто ставката за данъка на храните . Резултатът е
отказ

СТАНОВИЩА, КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПО-ВАЖНИ СРЕЩИ

СЪВЕТИ И РАБОТНИ ГРУПИ

Представители на асоциацията участват в различни
работни групи и съвети.

През отчетния период заради извънредната
епидемична обстановка всички заседания на съвети
и работни групи се провеждаха дистанционно,
което улесни участието на представителите на АМБ.

ОБУЧЕНИЯ, РАБОТА С ФИРМИТЕ

• Дистанционни обучения по Добри
практики на 240 служители на
филиали на ДМ България

• АМБ организира провеждането на
обучение на 26 експерти от ОДБХ
София област на тема: ВЪВЕДЕНИЕ В
УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ
ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

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

Редовно изпращане на имейли на фирмите членове с актуална информация, с нови
нормативни документи, с искане за предложения, становища по проекти на
нормативни актове и др.

МЕРОПРИЯТИЯ И ИЗЛОЖЕНИЯ

• ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  - 11.06.2021 г. гр. София, БТПП

• МЕСОМАНИЯ 2021 - 29 септември до 2 октомври в ИнтерЕкспо
Център в София 

28-мо изложение

Изложбена площ: 1230 кв.м в зали1 и 2

Участници: 53 компании производители, преработватели, вносители и
търговци на машини за производството, етикетиращи машини, опаковки,
адитиви, консултански фирми, софтуери, лаборатории, специализирани
автомобили и др. от които 27 фирми са месопреработватели.

Благодарение на подкрепата на МЗм и ДФ Земеделие, и тази година се
представихамалки и средни месопреработвателни фирми.

Месомания 2021 нямаше да се проведе без участието на членовете на
АМБ и всички останали фирми, които не се изплашиха от пандемията и
прецениха, че при спазване на мерките, въведени от ИЕЦ рискът за
изложители и посетители е съвсемминимален.

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

По време на Месомания се проведе:

Специализирана презентация с практическо
занятие „Сензорен анализ на различни видове
месо“. Събитието беше в хибриден формат и се
излъчваше на живо.

В залата участваха ученици от 12 клас на
Професионална гимназия по хранително-вкусови
технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, София.

Учениците от Софийска професионална гимназия по
туризъм, Професионална гимназия по мениджмънт и
хранителни технологии, Плевен и Професионална
гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи
Пастьор“, Плевен взеха участие в събитието
дистанционно чрез платформата ZOOM.
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УТВЪРДЕН СТАНДАРТ 
„Стара планина“„

45 фирми са подписали лицензионни
договори за ползване на лого УС «Стара 

планина» през 2021 г., от които 16 са членове
на АМБ. 

Актуален списък с фирмите е качeн на сайта 
на АМБ и БАБХ. 

 

ИЗДАНИЯ

БЮЛЕТИН МЕСОТО 

Сборник с рецептури за производство на МЕСНИ И
МЕСОРАСТИТЕЛНИ КОНСЕРВИ

Сборник с рецептури за производство на ШУНКИ ВАРЕНИ,
ВАРЕНО-ПУШЕНИ И СУРОВО-СУШЕНИ

Книжка “НАПРАВИ СИ САМ МЕСНИ ПРОДУКТИ“ по
традиционни български рецептури и технологии

Информационна листовка: ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛИ - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРИ ПОКУПКА
НА МЕСО.

СЪТРУДНИЧЕСТВО с НПО, МЕДИИ 

Асоциацията има много силни позиции в различните 
неправителствени организации: 

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

РАВНОСМЕТКА

ПРЕДИ СЕГА

Недостиг на български суровини за
месопреработка

Недостиг на български суровини за месопреработка

Липса на държавна политика и стратегия за
развитие на бранша

Липса на държавна политика и стратегия за развитие на
бранша

Няма държавна помощ за
месопреработвателите

От 2018 г. МЗХГ отпуска държавна помощ за участие на
малки и средни предприятия от месната индустрия в
изложения: за празника на Горнооряховски суджук през
2018 г., Дни на българското месо - „Месомания-2019“,
„Месомания-2020“, Месомания 2021 и Животновъдното
изложение в Сливен през 2019 г.

Финансиране по Европейски програми -
програма САПАРД и мярка 123 Извънредна
временна мярка 21.3 за COVID

Единствената мярка за финансиране от ПРСР е 4.2

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

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

ПРЕДИ СЕГА

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

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

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

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

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

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

РАВНОСМЕТКА

2021 година беше поредната година, 
изпълнена с предизвикателства, 

породени от продължаващата пандемия 
и политическата и икономическа криза.

Несигурност за бъдещето на месната 
индустрия.

Да си пожелаем и
този път да оцелеем и за това ще се 
развиваме и ще чертаем планове за 

бъдещето!
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

The picture can't be displayed.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 
МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ – СLITRAVI

Асоциацията на  месопреработвателите в България продължава своето активно 
членство в двете европейски асоциации .

Като редовни членове ежедневно получаваме значителна по обем и полезна 
информация по имейла, която разпространява до членовете на  АМБ чрез 

Бюлетина за  месото, по електронната поща и при поискване.

u
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По време на събранието се представиха следните 
фирми:

АЙ ПИ ПРО ЕООД- 
АКСЕС /ACES/ - водеща 
компания за обновяване на 
компресори

ИНТЕРКЪНЕКШЪН 
ООД - Марката 
TORK за професио-
нални хигиенни 
продукти и услуги. 

Чрез опит в хигиената, функционалния дизайн и устойчи-
востта, TORK се превърна в лидер на пазара и ангажиран 
партньор на клиенти в над 90 държави.

СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ЕООД 
– доставчик на енергия на 
свободния пазар, гъвкави 
продукти и решения, според 
индивидуалните нужди на 
всеки бизнес.

ЛОРЕН НЕТУЪРКС 
представи Система 
за наблюдение на 
температура в хла-
дилни камери.

Съветът по инвестиции към БТПП представи въз-
можности за финансиране. 

Перспективите пред месната и протеиновата 
промишленост и нейните доставчици са поло-
жителни въпреки трудните условия. Германското 
производство на технологични процеси за този 
сектор достигна своя пик през 2021 г. , а износът 
също беше на рекордно ниво въпреки пандемия-
та.

Германският месарски бранш също отчита ви-
сока готовност за инвестиции. На изложението 
IFFA във Франкфурт на Майн 860 изложители от 
44 държави представиха иновации за преработ-
ка, опаковане и продажба на месо, и на алтерна-
тивни протеини.

В това издание акцентът беше поставен вър-
ху безопасното и устойчиво снабдяване на нара-
стващото световно население със здравословни проте-
ини - независимо дали става дума за месо или растителни 
протеини. 58% от компаниите, участващи в  IFFA са от 
чужбина. Силно представени, след немските фирми, са 
изложители от Испания, Италия, Нидерландия, Полша, 
Франция, Дания и САЩ.

Волфганг Марцин, президент и главен изпълнителен 

директор на Messe Frankfurt отбеляза, че «IFFA е второ-
то панаирно събитие във Франкфурт, което ще даде на-
чалото на интензивна панаирна 2022 година  след дълга 
пауза. Радваме се на големия отклик от страна на индус-
трията, която се обединява тук с перспективни решения 
за устойчиво и здравословно хранене на нарастващото 
световно население. IFFA идва в точния момент - това ни 

IFFA 2022 - 
домакин на 860 изложители от 44 страни

Силно представени, след немските фирми са изложители от Испания, Италия, Нидерландия, 
Полша, Франция, Дания и САЩ.

q

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. АТАНАС УРДЖАНОВ, „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД - Председател
2. АНТОН КОСТАДИНОВ - „САМИ М“ ЕООД 
3. ДИМИТЪР МАДЖАРОВ -
 „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ 2“ ЕООД
4. КИРИЛ ВЪТЕВ – „ТАНДЕМ В“ ООД 
5. ЛЮБОМИР ЛОЗАНОВ – „ПИЛКО БС“ ЕООД
6. МИРА АНДОНОВА-РАДОВАНОВА – „ЕКО МЕС“ ЕООД
7. НИКОЛАЙ ЧОРБАДЖИЙСКИ – „МЕС КО“ ЕООД   
8. СПИРИДОН СПИРОВ – „СВЕ ФЛЕКС“ ЕООД
9. ЦВЕТАН ИЛИЕВ – „БОНИ ХОЛДИНГ“ АД  

Съгласно промяна в Устава на Асоциацията от 2019 г. всички членове (и месопреработватели и съпътстващи 
дейности) участваха в Общото събрание с право на глас и избраха следните ръководни органи на АМБ за следва-
щите три години:

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

1. ЛЕОНИДА ХАРАЛАНОВА – 
 „МИКРОАРТ 7“ ООД  - Председател
2. ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ – „БОБАЛ БОЯДЖИЕВ“ ЕООД
3. МАНОЛ СЛАВЧЕВ – „ДЕЛИКАТЕС 2“- ООД

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА:

1. ИЛОНКА АВРАМОВА – „ГАЛА Н“ ЕООД - Председател
2. АНЕЛИЯ НЕДЕВА – „ВЛАНЕЛ“ ООД
3. ТРИФОН ФИЛИПОВ - „МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
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нат на бизнеса ни да върви напред. Нуждаем се от ино-
вации, които помагат за пестене на енергия и опазване 
на климата, улесняват работните процеси, повишават ка-
чеството на нашите продукти и запазват клиентите или 
дори печелят нови. “

Изгрява нов пазар
За първи път в своята 70-годишна история IFFA разши-

рява продуктовата си номенклатура и представи техно-
логии и решения за растителни заместители на месото и 
алтернативни протеини. По този начин тя следва тенден-
цията за използване на растителни алтернативи на месо-
то, която бележи висок ръст. В неотдавнашно проучване 
базираният в САЩ Институт Good Food Institute прогно-
зира, че до 2030 г. продажбите на растителни замести-
тели на месо ще представляват около 6% от световния 
пазар на месо. Понастоящем Западна Европа е най-голе-
мият пазар на тези продукти в света.

Утвърдени компании в хранително-вкусовата про-
мишленост са признали значението на сектора и съ-
ответно инвестират в него. Продажбите на растителни 
заместители на месо в европейския сектор за търговия 
на дребно възлизат на 2,3 млрд. евро през 2021 г. - с 19% 
повече от предходната година. Над 200 изложители на 
IFFA предложиха продукти за производство на алтерна-
тиви на месото. Новите партньори на IFFA, като Феде-
ралната асоциация за алтернативни източници на про-
теини Balpro, Институтът Good Food Institute в Европа и 
организацията за хранене ProVeg, предоставиха своето 
ноу-хау.

Източник: Еuromeat

казват всички участници: има важни теми за обсъждане, 
а индустрията се нуждае от иновационен тласък за биз-
неса си. С новата тема за алтернативните протеини IFFA 
се позиционира като водещ световен търговски панаир, 
който ясно определя тенденциите и по този начин отра-
зява и настоящото поведение на потребителите. “

Връщане към нивата преди пандемията
Настоящите ключови данни изобразяват положител-

на картина на месната и протеиновата индустрия: Според 
търговска асоциация в рамките на VDMA, германското 
производство на машини за преработка на храни и опа-
ковки се е увеличило със 7% през 2021 г. , като почти се 
е върнало на предкризисното ниво от 2019 г. Силното 
вътрешно търсене и изключително високите продажби 
на машини за САЩ подчертаха доброто развитие. За раз-
лика от това продължаващите смущения във веригите 
за доставки и затрудненията на пазарите на материали 
и доставки бяха и все още са спирачка за икономиката. 
Всички изложители показаха много иновации за ефек-
тивно и устойчиво производство и опаковане на месо и 
алтернативни протеини.

Германските месари, които бяха едни от най-важните 
групи посетители на IFFA, искат да инвестират в автомати-
зация и цифровизация, особено на фона на недостига на 
персонал. Според неотдавнашно проучване, проведено 
сред членовете на Германската асоциация на месарите 
(DFV), малко над 50 % от занаятчийските месари плани-
рат инвестиции над средното ниво през 2022 г. Херберт 
Дорман, президент на DFV сподели, че «На изложението 
IFFA откриваме технологични иновации, които ще помог-

 
ТЕНДЕНЦИИ В ПРОДАЖБИТЕ НА МЕСНИ ПРОДУКТИ – 
ПЕРСПЕКТИВА В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО 
 
Наблюдение на пазара на месо 
30 май 2022 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инфлация на храните в ЕС

Източник: Eurostat

Европа: икономически контекст 

5

Пресни морски дарове: -18%

Паста: +20%

Ориз: +18%

Месни консерви: +20%

Тенденции по време на
инфлационната криза през 2022 г

Търсeне на начини да се 
спестят пари при 

пазаруване

Активно проучване на 
най-добрите промоции

Преминаване към по-
евтини продукти, за да 

спестят пари

Купуват продукти с 
частни марки вместо 

известни марки

           Все повече потребители дават приоритет на цената

Европа 
Потребителско поведение по време на криза 

6

Тенденции по време на
инфлационната криза

през 2022 

 
 
 

Качество 
 
 
 
Намерение да закупят по-висококачествени 
продукти през 2022 г. в сравнение с 2021 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Околна среда 
 
Намерение да заплатят по-висока цена 
природосъобразни продукти 
през 2022 г. в сравнение с 2021 г. 
 

Източник: McKinsey, Sole 24 ore
 

Eвропа 
По-здравословно хранене и устойчивост 
 

Eвропа 
По-здравословно хранене и устойчивост 

q
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            Свинско: 29.3

Други…

Говеждо: 9.6

Птиче: 13.1

Германия 
Консумация на месо на глава от населението през 2022 г. (в кг) 
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Източник: Nielsen – Market
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Общо модерна търговия на дребно  
(само фиксирано тегло)

Продукт категория

СТОЙНОСТ
(1Q2022 /
1Q2021 -

% изменение)

КОЛИЧЕСТВО
(1Q2022/
1Q2021 -

% изменение)

СТОЙНОСТ
2021/
2020

% изменение)

КОЛИЧЕСТВО
2021/
2020

% изменение)

Консервирано месо +8,4% +5,8% -8,3 -7,7
Замразено месо +3,3% +1,4% +2,3 +4,0
Прясно месо (фиксирано 
тегло)

+8,8% +2,2% +5,7 +5,9

Прясно месо +10,4% -5,5% +6,3 +9,0
Преработено месо -
птиче

+4,5% -1,2% +5,0 +5,5

Преработено месо -
говеждо

+18,6% +18,1% +7,7 +7,9

Преработено месо -
свинско

+6,4% +4,8% +4,0 +1,9

Преработено месо -
конско

+1,5% -0,3% +3,8 +3,9

Salumi (фиксирано тегло) +0,3% +0,3% -0,4 -2,2
Охладени разфасовки +2,4% +4,6% +2,1 +3,6
Нарязани -6,5% -6,3% -5,0 -5,1
Предварително 
приготвени

-2,1% -1,8% -8,7 -8,7

Италия  
Месо – 2021 и 1Q2022

Източник: Osservatorio consumi Ismea-
11

Средносрочна динамика

През последните 5 години за птиче месо:
     • +8,9% от продадените обеми
     • Цени +9,6%, отчасти поради  
преминаването към продукти  
с по-висока добавена стойност

     • Разходи +19% 
 
Не само повишаване на средните цени 
на дребно, но и по-голямо потребление на 
продукти с по-висока добавена стойност 
(панирани хапки, кордон блю, шишчета)

Вътрешно потребление на месо и 
колбаси

% изменение 2017-2021

Италия 
Фокус върху сектора на птиче месо 

Източник: Osservatorio consumi Ismea-
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Вътрешни покупки в обем (бр.) – Първо тримесечие

Разходи на домакинствата 
за потребление на 

селскостопански храни

                               

I-трим.2019          I-трим.2020           I-трим.2021        I-трим.2022
□ прясно преработено птиче месо □ прясно натурално птиче месо

Средни цени на дребно (€/Kg) – Първо тримесечие    

Италия 
Фокус върху сектора на птиче месо 
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Консумация на месо 

Източник: statista

Нидерландия 
Консумация на месо на глава от населението (kg) 

82.8

82.7

82.5 82.5
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Без паническо купуване на месо – само 3%

 

Най-голямо увеличение на цените на 
хранителните продукти – април 2022

Зърнени храни +13,7%

Мляко +13,2%

Плодове и зеленчуци +12,8%

Пилешко месо +12,7%

Източник: IRI,Gelt

 Испания 
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Източник: Kantar Worldpanel

Франция 
Период, приключващ на 31 март 2022 г 

Консумация на месо от 
домакинствата (% vol)

7.0%

-0.1% -0.7% -1.5% -1.8% -1.7%
-3.0% -2.1%

-5.4%
-8.2%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Q1)

Разбивка:
Консумация на месо от домакинствата

(2021)
(% vol)

5.1%

Прясно месо
33.6% 36.1%

Птиче месо

Шунка и други 
меса
Замразено 
месо 25.2%

Консумация на месо от 
домакинствата (% vol)

Прясно месо Птиче месо Шунка и други меса Замразено месо

18.2%

8.7%
5.8% 5.6%

-3.8%-2.0% -3.8% -3.3% -0.8%
-3.4% -5.2%-6.6% -6.7%

2021

-4.8%
-7.9% -8.4%

2018 2019 2020 -11.3%2022 Q1
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Първите
4 месеца
на 2022 г.

Април 2022 /
Април 2021

Храни 2,9% 4,2%

Месо 2,8% 4,2%

Говеждо 4,5% 6,5%

Свинско 2,4% 3,4%

Птиче 5,3% 6,4%

Агнешко 7,2% 7,7%

Сушено,солено, 
пушено месо 0,9% 2,1%

По данни на Insee потребителските цени на месото са се увеличили с 2,8% през първите 4 
месеца на годината. Тенденцията се ускорява, като през април 2022 г. увеличението е с 
4,2 % в сравнение с април 2021 г.

Франция 
Инфлация: храни 

Цената на месото в света се покачва до рекордни нива 
паралелно със скока на цените на енергийните носители 
и фуражните култури и едва ли ситуацията ще се подобри 
скоро. „Чудовищно е. Няма светлина в края на тунела. 
Британската свиневъдна индустрия никога повече няма 
да бъде същата», казва собственикът на фермата Кейт 
Мур, цитиран от агенция Bloomberg.

Организацията по прехрана и земеделие на ООН 
отбелязва 10% скок в индекса на цените на месото от 
началото на текущата година. Цената на бекон, пилешки 
гърди и говеждо месо достигна рекордни нива в 
САЩ. Германският анализатор Тим Кох предполага, че 
фермерите в Германия ще трябва да вдигнат цените на 
свинското месо от 1.60-1.70 EUR за килограм на 2-2.40 EUR 
за килограм, за да не останат на минус. „Производството 
на месо в света никога не е било толкова скъпо“, отбелязва 
Bloomberg.

Агенцията посочва, че една от основните причини 
се крие в ситуацията на пазара на зърнени и фуражни 
култури: фючърсните цени на фуражната царевица в 
Чикаго се повишиха с 31% през тази година, а в Париж 

увеличението е до 55%; в Обединеното кралство цената 
на фуражната пшеница се е повишила с над 50%.

Вторият фактор са епидемиите. Например, инфлуенца 
по птиците порази кокошките носачки и пуйките в Европа, 
главно във Франция и Полша, и в САЩ, където тази 
епидемия се оказа най-тежката в историята. Свинският 
грип се разпространи в Китай, който произвежда около 
половината от свинското месо в света.

„Производителите няма да могат да поемат всички 
разходи. Най-вероятно купувачите ще трябва да плащат 
повече, поне в близко бъдеще“, предупреждава експерт 
от Организацията на ООН по храните.

След началото на специална военна операция за 
денацификация и демилитаризация на Украйна, Западът 
засили санкционния натиск върху Русия. Рестриктивните 
мерки засегнаха основно банковия сектор и 
високотехнологичния сектор. Призивите за изоставяне 
на руските енергийни източници станаха все по-силни. 
Въпреки това, прекъсването на веригите за доставки 
доведе до повишаване на цените на горивата и храните 
в Европа и САЩ. Във Великобритания повишаването на 
тарифите засегна милиони домакинства, като инфлацията 
достигна 6.2% през февруари, което е 30-годишен връх.

Fakti.bg

„В края на тунела няма светлина“: Светът 
се сблъска с нечувано поскъпване

Производството на месо в света никога не е било толкова скъпо

www.teatrading.eu
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Неотдавнашно проучване на 
Technavio за световния пазар на 
патешко месо показва, че през 
следващите години сегментът може 
да достигне 1,59 млрд. долара, 
тъй като се очаква търсенето в 
няколко региона да нарасне. За 
периода 2020-2025 г. анализаторите 
очакват CAGR* от 2,74 %, което е 
по-бързо от резултатите, отчетени 
през последното десетилетие. 
Нарастването на световното 
търсене на патешко месо се 

1,6 млрд. долара ще бъдат добавени към световния пазар 
на патешко месо до 2025 г.

През следващите години се очаква ускорен темп на нарастване от 2,74 
%, тъй като продуктът ще се радва на повишено търсене в региони като 
Азиатско-Тихоокеанският (APAC) и Европа.

дължи на увеличаването на 
ползите за здравето, свързани с 
консумацията му. Разширяването 
на производствените мощности 
на основните продавачи оказва 
влияние върху растежа на 
световния пазар на патешко месо. 
Това увеличава възможностите за 
избор на клиентите на пазара. Тези 
фактори оказват пряко влияние 
върху растежа на световния пазар 
на патешко месо. APAC и Европа 
са основните производители на 

Нахлуването на Русия в 
Украйна постави нови пре-
дизвикателства, точно когато 
Съюзът се възстановяваше 
от икономическите после-
дици от пандемията. Като 
упражнява допълнителен 
натиск за повишаване на 
цените на суровините, пре-
дизвиквайки нови смущения 
в доставките и нарастваща 
несигурност, войната задъл-
бочи съществуващите преди 
това проблеми пред расте-
жа, които се очакваше да на-
малеят. Това накара Европейската комисия да преразгледа 
перспективите за растежа в ЕС, като ги занижи, докато тези 
за инфлацията трябваше да бъдат повишени.

БВП на ЕС се очаква да остане положителен през про-
гнозния период благодарение на комбинирания ефект 
от вдигането на ограничителните мерки и силните дейст-
вия на политиката, предприети в подкрепа на растежа 
по време на пандемията. По-конкретно, отварянето след 
пандемията на услугите с интензивно използване на кон-
такти, силният и все още подобряващ се пазар на труда, 
по-слабото натрупване на спестявания и фискалните мер-
ки за компенсиране на нарастващите цени на енергията 
се очаква да подпомогнат частното потребление. Очаква 
се инвестициите да се възползват от пълното задействане 
на  Механизма за възстановяване и устойчивост  и от 
изпълнението на съпътстващата го програма за реформи.

Растежът на реалния БВП както в ЕС, така и в еврозоната, 
сега се очаква да бъде 2,7 % през 2022 г. и 2,3 % през 2023 г.

По отношение на България растежът  ще се забави до 
2,1% през 2022 г. и 3,1 на сто - през 2023 г. При предиш-
ните прогнози, публикувани през февруари, ЕК залагаше 
на ръст на родния ни брутен вътрешен продукт от 3,7% за 
настоящата година и 3,9 на сто - за следващата.

Високата инфлация се движи нагоре от цените на 
енергията и суровините, като се очаква повишаването на 
потребителските цени да достигне 11,9% през настояща-
та година, след което да намалее до 5 на сто през 2023 г., 
пише още в прогнозите.

При февруарската си прогноза ЕК очакваше инфлация-
та в страната ни през текущата година да се ускори до 6,3 
на сто, след което да се забави до 3,9 на сто през 2023 г.

Като се има предвид високата енергийна интензивност 
на икономиката ни, фирмите,  изправени пред тенденция-
та за високи цени на енергията и суровините, се очаква да 
отговорят на шока, предизвикан от нарастващите им раз-
ходи, като ограничат растежа на номиналните заплати на 
своите служители и отлагат решения за наемане на работ-
на сила и инвестиции. Като цяло се очаква реакцията на 
бизнеса да доведе до по-ниска инвестиционна активност, 
според икономическите прогнози.

По-ниските равнища на частни инвестиции се прогно-
зира да бъдат напълно компенсирани от публични инвес-
тиции, подкрепени от фондовете на Механизма за възста-
новяване и устойчивост, припомня Еврокомисията.

Очаква се ръстът на частното потребление да се забави 
значително до 2,8 процента през тази година и леко да се 
увеличи до 3 процента през следващата година. Забавяне-
то на потребителските разходи през 2022 г. е свързано с 
очакваните резки увеличения на цените, които се предпо-
лага, че ще подкопаят реалния разполагаем доход на до-
макинствата.

През 2023 г. се очаква растежът на БВП да се ускори, 
подкрепен от засилените публични инвестиции, финан-
сирани от Механизма за възстановяване и устойчивост, и 
подобрената перспектива пред външно търсене.

Очаква се намаленият интензитет на наемане на слу-
жители да доведе до стабилизиране на нивата на безра-
ботица при малко под 5 процента. Ситуацията на пазара 
на труда ще подобри позицията на работодателите при 
преговорния процес със служителите, оставяйки заплати-
те да растат под нивата на увеличение на потребителските 
цени. Не се очаква хората, бягащи от войната в Украйна, 
незабавно да се интегрират на пазара на труда, особено 
в контекста на намаления интензитет на наемане на нови 
служители, сочи икономическата прогноза.

Съотношението на държавния дълг на България се 
предполага да нарасне незначително до 25,3 процента 
от БВП през 2022 г. и с ново увеличение до 25,6 процента 
през 2023 г. поради очакваните постоянни дефицити, за-
вършват прогнозата си експертите на ЕК.

Източник: БТПП

патешко месо на световния пазар на 
патешко месо.

Източник: Euromeat

Европейската комисия публикува 
Икономическата прогноза от пролетта на 2022 г.                 



юни 2022 г.14

q

Европейската комисия започна 
обществена консултация относно 
преразглеждането на   Рамковата 
директива за отпадъците, 
включително определянето на цели 
на ЕС за намаляване на хранителните 
отпадъци. 

Преразглеждането има за цел 
да подобри цялостния екологичен 
резултат от управлението на 
отпадъците в съответствие с 
йерархията на отпадъците на 
„намаляване-повторна употреба-
рециклиране“ и прилагането на 
принципа „замърсителят плаща“. 
Комисарят по околната среда, 
океаните и рибарството Виргиниюс 
Синкевичюс коментира, че „за да 
постигнем кръговата икономика и 
целите за неутралност на климата 

разхищаването на храни, ние възна-
меряваме да намалим отпечатъка на 
хранителните системи върху околна-
та среда и да ускорим напредъка на 
ЕС към нашия глобален ангажимент 
за намаляване наполовина на хра-
нителните отпадъци до 2030 г. Пре-
разглеждането ще се съсредоточи 
върху следните области на полити-
ката: предотвратяване (включител-
но намаляване на разхищаването на 
храни), разделно събиране, отрабо-
тени масла и текстил и прилагане на 
йерархията на отпадъците и принци-
па замърсителят плаща“, коментира 
пък комисарят по здравеопазване и 
безопасност на храните Стела  Кири-
акидес.

Общественото допитване ще 
даде представа за текущата работа 
по оценката на въздействието, която 
ще придружава предложението 
на Комисията. ЕК приканва всички 
заинтересовани страни да изразят 
становища.

Консултацията е отворена до 16 
август 2022 г.

Източник: Агрозона

Европейската комисия търси път към намаляване 
на разхищаването на продукти и храни

на Европейския зелен пакт, трябва 
да положим по-големи усилия, за да 
избегнем генерирането на отпадъци 
на първо място и да направим нашия 
сектор за управление на отпадъците 
по-ефективен. Това е, което искаме да 
направим с тази ревизия и работим, 
за да поставим за първи път цели 
за намаляване на хранителните 
отпадъци. Очаквам с нетърпение 
вашите възгледи за това как да 
направите продуктите по-полезни 
и по-малко разточителни в края на 
живота им.”

„Предизвикателствата, поставени 
пред нашия климат и биоразнообра-
зие, пандемията COVID-19 и продъл-
жаващите конфликти правят прехода 
към устойчиви и устойчиви храни-
телни системи, които защитават как-
то хората, така и планетата, още по-
важен. Хранителните отпадъци са 
един от най-големите източници на 
неефективност в нашите хранителни 
системи. Трябва да засилим усилията 
си за ограничаване на подобни отпа-
дъци. Чрез въвеждането на правно 
обвързващи цели за намаляване на 

Комисията събира мнения за преразглеждане на 
Рамковата директива за отпадъците

Полският евродепутат най-накрая получава отговор от ЕК 
на въпроса си за «нулевата ставка на ДДС”

На 22 декември 2021 г. полският евродепутат Bogdan Rzońca 
поставя пред Европейския Парламент въпроси с искане за 
писмен отговор от Комисията относно нулева ДДС ставка 
върху основните хранителни продукти.

Съобщение:

Цените на дребно в хранителния сектор оказват влияние върху разходите за живот на домакинствата. В 
Полша средното домакинство харчи 27,77% от общите потребителски разходи за храна. Цените на храните се 
влияят от свързаните с тях разходи, включително торове, гориво  и енергия.

Храната е една от основните стоки, които отговарят на нуждите на човешката консумация. Следователно 
инфлацията може да бъде голяма заплаха за най-уязвимите домакинства и може да подкопае усещането на 
хората за икономическа сигурност.

По социални причини, свързани с вътрешните политики на държава-членка, може да се наложи прилага-
нето на ДДС с нулева ставка за хранителните продукти.

На фона на нарастващата инфлация политиката трябва да се ръководи преди всичко от икономическите 
интереси на данъкоплатците.

1.  Би ли позволила Комисията на държава-членка да прилага нулева ставка на ДДС върху основните хра-
нителни продукти, за да защити потребителите от ефектите на инфлацията в периода, предхождащ влизането 
в сила на актуализираните правила на ЕС относно ставките на ДДС?

2.  Може ли Комисията да потвърди, че тазгодишното увеличение на цените на газа и квотите на CO 2 ще се 
отрази в по-високите цени на храните през 2022 г.?

3.  Какви действия е предприела Комисията досега, за да се справи с краткосрочните и дългосрочните 
фактори, движещи колебанията в цените на храните, по-специално връзките между енергийните пазари и 
цените на хранителните стоки?
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Отговор, даден от Paolo Gentiloni -  комисар по въпросите на икономиката от името на Европейската 
комисия (23.5.2022 г.)

Европейският съюз, както и много други региони в света, понастоящем е изправен пред рязък скок на це-
ните на енергията. Комисията следи отблизо промените в цените на енергийните стоки и оценява тяхното 
въздействие върху потребителските цени (1). Това е сериозен проблем и поради това през октомври 2021 г. 
Комисията изготви съобщение с набор от инструменти за подпомагане и подкрепа на държавите членки при 
справянето с отрицателното въздействие върху домакинствата и предприятия. В първото си съобщение през 
март 2022 г. Комисията разгледа въпроса за по-достъпна, сигурна и устойчива енергия, а във второто си съоб-
щение се съсредоточи върху вариантите за незабавни мерки и подготовката за следващата зима. Вследствие 
на това Комисията предостави допълнителни насоки на държавите членки относно съответните данъчни ин-
струменти, по-специално данъчното облагане на енергията, като изясни приложимите правила съгласно пра-
вото на ЕС (2).

Общата селскостопанска политика (ОСП) наред с други цели играе ключова роля в осигуряването на ста-
билно снабдяване с храна на достъпни цени в ЕС в контекста на пазарно ориентираното селско стопанство. 
В тази рамка общата организация на пазарите допринася за доброто функциониране на веригата за доставка 
на храни, дори и в трудни пазарни условия, включително колебания на цените. Освен това в стратегията „От 
фермата до вилицата“ е заложена цел на равнище ЕС за намаляване на употребата на торове с поне 20 % до 
2030 г. , като същевременно се намалят загубите на хранителни вещества в околната среда и зависимостта на 
селското стопанство в ЕС от използването на торове и изкопаеми горива.

На заседанието на Съвета на министрите на икономиката и финансите (ECOFIN) през декември 
2021 г. държавите членки постигнаха споразумение относно преразглеждането на ставките на ДДС. 
Комисията може да потвърди, че съгласно новите правила за ДДС, които влязоха в сила на 6 април 
2022 г. , ще бъде възможно да се прилага 0% ставка на ДДС върху хранителните продукти.

(1) Вж. например раздел 4. 2 от есенната прогноза на Европейската комисия за 2021 г. , и по-специално 
за Полша

https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/autumn/ecfin_forecast_autumn_2021_pl_en.pdf
(2) https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commissioner-gentiloni-issues-guidance-area-energy-

taxation-eu-member-states-2022-04-25_en

q

Киселото мляко, спортът и музиката са само част от нещата, 
прославили ни по света. България е държава с богата история и 
култура и всички ние трябва да се гордеем с успехите, които нашата 
страна е постигнала.

Днес ви представяме 10 интересни факта, които ще ви накарат да 
се почувствате още по-горди българи.

1. Името

България е сред най-старите страни в Европа и единствената, която от ос-
новаването си до днес не е сменяла името си.

2. Рафаиловият кръст

Рафаилов кръст, или кръст на Рафаил, е известен дървен кръст, който се 
пази в Рилския манастир. Считан е за връх на миниатюрната резба в манасти-
ра, за шедьовър на дърворезбата в България и в света. Създаден е от монах 
на име Рафаил. Той използвал фино длето, игла и увеличителни лещи, с които 
пресъздал 36 религиозни сцени с повече от 600 миниатюрни фигури. Работа-
та по това произведение на изкуството е продължила 12 години и е завърше-
на през 1802 г., но монахът загубва зрението си.

3. Лавандуловите полета

През 2012 година България е на първо място по производство на лаван-
дула в света, наред с Франция. Културата е внесена в страната ни през 1907 г. 
и се отглежда предимно в районите на Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и 
Благоевград, а напоследък е широко разпространена в цялата страна.

10 факта за България, с които трябва да се гордеем

Продължава в следващ брой
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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

Председател на АМБ:
Атанас УРДЖАНОВ

Изпълнителен директор:
д-р Диляна Попова

Главен експерт:
инж. Павлина Лилова

МАЛКИ ОБЯВИ

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

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И РАЗФАСОВАНЕ на 
червени меса „АВАЛОН ВЪРДЖИН“ АД, гр. Левски 
предлага свинско трупно охладено месо-драно, беле-
но и прясна охладена свинска разфасовка. Телефони 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 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: office@bg.multivac.com. www.multivac.bg

Фирма Джиев АД отдава под наем
следните свои имоти:

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

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

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

Предприятие разпродава  месопреработвателно и 
кланично 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 употребя-
вани месопреработващи машини: кутер Нити Казанлък 
120 – литров неръждаем; месомелачка 160 мм; хидра-
влична 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. ИЗКУПУ-
ВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА. 
GSM: 0888 38 84 44. E-mail: office@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.

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

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

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:
Свинекомплекс Голямо Враново търси технолог  

GSM 0887 621 984
Месопреработвателна фирма търси технолог – 

тел. 0888 92 59 22

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

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно 
месо и субпродукти.

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

e-mail: vihren2000@yahoo.com
www.goliamo-vranovo.com

За контакт: тел. 0884 119 108


