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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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ТРУДОВА БОРСА:
Свинекомплекс Голямо Враново търси технолог  GSM 0887 621 984
Месопреработвателна фирма търси технолог –  тел. 0888 92 59 22

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

Моята ERP.  
С нея държа 
всичко под контрол.
Ефективност, прозрачност, гъвкавост – затова 
става въпрос. ИТ е ключът към това. Независимо 
дали ERP, MES, калкулация на транжиране или 
интелигентен софтуер за планиране: CSB-System е 
цялостното решение за предприятия от месния бранш. 
С него днес можете да оптимизирате производството 
си, а утре да дигитализирате цялото си предприятие.

Луканка НатуралN2

Луканка 2 с кармин (Е 120)MN

Стабилизиране на РН в готовия

продукт

Стабилизиране на цвета

Намаляване времето на сушене

Удължаване на съхранението

Контрол на микрофлората

/вътрешна и външна/

Функционален микс за производство на сурово-сушени продукти от раздробени меса.

Комбинация от захари, антиоксиданти и консервант, адаптирани за комбиниране с

подправки и миксове по ваш вкус, които гарантират постоянство в качеството на

готовия продукт.
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Изглежда леснo, защото е
Crafter Cargo Comfort на атрактивна цена 
от 55 500 лв. без ДДС.

vw-lekotovarni.bg

Мотото на чешкото председателство отразява неговите приоритети: „Европа – наша обща цел: нови 
идеи, нов облик, нова сила“.

Този девиз е и свидетелство, и напомняне за необходимостта от непрестанна работа за изграждане-
то на модерна и функционираща Европа. Той изразява ангажимент за  укрепване на общата свобода, 
отговорност, сигурност и просперитет.

При това свое второ председателство на Съвета на ЕС Чешката република ще се съсредоточи върху 5 
тясно свързани приоритетни области:
u управлението на кризата с бежанците и следвоенното възстановяване на Украйна
u енергийната сигурност
u укрепването на отбранителните способности на Европа и на сигурността в киберпространството
u стратегическата устойчивост на европейската икономика
u устойчивостта на демократичните институции

В момента пред Европа стоят множество проблеми и предизвикателства, но ако сме единни и 
решителни в действията си, ще излезем от тези кризи по-силни и по-устойчиви.

Чешкото председателство на 
Съвета на ЕС: 

1 юли – 31 декември 2022 г.
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Военните операции на Русия и нападенията 
срещу транспортната инфраструктура и посевите 
в Украйна затрудниха износа на украински сел-
скостопански продукти, което  изложи на висок 
риск доставките на храни за милиони хора. Украй-
на е петият по големина износител на пшеница в 
света. Много държави, по-специално в Африка 
и Близкия изток, зависят от износа на украинска 
пшеница.

На извънредното заседание на Европейския 
съвет през май 2022 г. 27-те лидери от ЕС изтък-
наха отново, че осъждат категорично агресивна-
та войната на Русия срещу Украйна, която оказва 
пряко въздействие върху продоволствената си-
гурност и финансовата достъпност на храните в 
световен мащаб.

Съветът разгледа задълбочаващата се криза с 
продоволствената сигурност от началото на вой-
ната насам. Мерките на ЕС имат за цел да помог-
нат на хората в Европа и по света, по-специално 
на най-уязвимите от тях, да разполагат с  доста-
тъчно питателна храна на достъпни цени.

Как ЕС помага за справяне със световната 
продоволствена криза
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щия период на 2021 г.
Понастоящем износът за някои пазари с висока стой-

ност се развива добре, включително Канада (с 36%), Япо-
ния (с 61%) и Обединеното кралство (с 32%).

В доклада обаче се отбелязва, че тези цифри са срав-
ними с относително слабия износ през първото тримесе-
чие на 2021 г.

За цялата година се очаква износът на говеждо месо 
от ЕС да нарасне с 4 %, поради ограничените наличности 
и сравнително високите цени на вътрешния пазар.

През първото тримесечие на 2022 г. износът на живи 
животни от ЕС е намалял с 10%. Все още не е въведена 
напълно безпрепятствена търговия с Обединеното крал-
ство, докато търговията с Русия очевидно е намаляла. За 
2022 г. се предвижда спад на износа на живи животни с 
8%.

Очаква се вносът на говеждо месо в ЕС да се увеличи 
значително с 15 % през 2022 г. поради възобновяване на 
ХоРеКа.

Доклад за селскостопанския пазар в  ЕС

предлагане, продължаващите търговски търкания с 
Обединеното кралство и сравнително високите цени 
в ЕС ще ограничат възстановяването на износа до 2 % 
увеличение през 2022 г. , като се започне от вече ниски-
те стойности през 2021 г.

През същия период износът на живи овце от ЕС на-
малява, като всички основни дестинации за износ (с из-
ключение на Йордания в Близкия изток) отбелязват спад.

През първото тримесечие на 2022 г. вносът на овче 
месо в ЕС се е увеличил с 12%. Доставките от Обедине-
ното кралство за ЕС отбелязаха възстановяване от 31 %, 
докато вносът от Нова Зеландия остана относително ста-
билен.

Въпреки това високите транспортни разходи и по-
привлекателните пазари в Азия ще ограничат увеличе-
нието на вноса от ЕС до 6 % през 2022 г., при условие че 
няма промяна в търговските отношения с Обединеното 
кралство.

Овче и агнешко месо

Цените на агнешкото месо в ЕС остават на безпреце-
дентно високи нива. След спада в началото на годината, 
по време на Великден цените отново достигнаха рекорд-
ни нива.

Основната причина за това е ниското вътрешно пред-
лагане на фона на устойчивото търсене в ЕС.

Значителното намаляване на поголовието ще ограни-
чи увеличаването на производството в някои страни от 
ЕС, въпреки благоприятните цени. Високите цени на фу-
ражите понастоящем могат да доведат до допълнителни 
кланета и по-ниско кланично тегло в системите за интен-
зивно производство на фуражи.

Като цяло през 2022 г. се очаква стабилизиране на 
производството, което вероятно ще допринесе за устой-
чивост на цените на вътрешния пазар.

Износът на овче месо от ЕС е намалял с 11% през 
първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същия 
период на миналата година. Недостигът на вътрешно 

Повишаването на цените на говеждото месо 
в ЕС спира - доклад за агропазара

Според последната краткосрочна прогноза 
на ЕС за селскостопанските пазари в ЕС през 
2022 г., увеличението на цените на говеждото 
месо, плащани на фермерите в целия ЕС, из-
глежда е спряло.

Докладът очертава най-новите пазарни 
тенденции за различни селскостопански и 
хранителни продукти, включително сектора 
на месото.

Говеждо месо

Ръстът на цените, наблюдаван от началото 
на 2021 г. поради ниското предлагане в свето-
вен мащаб и подобряващото се търсене след 
локдауна заради Ковид-19 изглежда, че е спрял през по-
следните седмици.

Между януари и март производството на говеждо 
месо в ЕС е намаляло с 0,8% на годишна база. Това число 
обаче крие доста големи разлики между отделните стра-
ни от ЕС.

В някои страни броят на говедата за месо намалява, 
а други компенсират това чрез внос на живи животни. В 
някои страни се наблюдава както увеличаване на броя на 
говедата, така и увеличаване на вноса на живи животни.

В доклада се отбелязва, че в Ирландия млечните кра-
ви «продължават да заместват кравите с бозаещи телета».

В доклада се посочва също, че продължаващото ви-
соко равнище на производствените разходи може да до-
веде до допълнителни кланета по-късно през годината и 
по-ниско тегло на кланичните трупове.

Като цяло производството на говеждо месо в ЕС ще 
намалее с 0,5 % през тази година.

През първите три месеца на годината износът на го-
веждо месо от ЕС се е увеличил с 6% в сравнение със съ-
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Свинско месо

От февруари 2022 г. цената на свинското месо в ЕС 
бързо се възстановява. Въпреки това нарастващите опа-
сения за околната среда, намалените перспективи за 
износ, трайно високите производствени разходи и афри-
канската чума по свинете (АЧС) могат да доведат до нама-
ляване на производството.

Потреблението на свинско месо в ЕС вероятно ще на-
малее с 3,3 % през тази година.

Тъй като Китай продължава да възстановява капаци-
тета си за производство на свинско месо, износът на ЕС 
за тази дестинация се върна на нивата отпреди АЧС и се 
очаква да намалее с 40 % през 2022 г.

Междувременно износът от ЕС за Обединеното крал-
ство продължава да се подобрява и може почти да дос-
тигне нивото си от 2019 г.

Като цяло се очаква износът на свинско месо от ЕС да 
намалее с 9,6 % през 2022 г., въпреки че все още ще бъде 
с 19 % по-висок от средния за периода 2016-18 г.

Вносът на свинско месо от Обединеното кралство в ЕС 
се очаква да нарасне значително през 2022 г. - с 34 %, в 
резултат на което общият внос на свинско месо в ЕС ще 
се увеличи с 28 %, въпреки че все още ще бъде с 21 % по-
нисък от средния за периода 2016-2018 г.

Птиче месо

При птичето месо цената на бройлерите в ЕС отбеляза 
силен скок с 13% за пет седмици от края на февруари до 
началото на април. От април насам тя се изравни с 38% 
над средната стойност за периода 2017-2021 г.

Секторът е изправен пред епидемия от птичи грип с 
«исторически мащаби». Въпреки това въздействието му 
върху производството на месо е различно в различните 
страни и варира от умерено до силно.

Високите производствени разходи също ограничават 
производството, както и нарастващата загриженост за 
околната среда и нормативната уредба.

Търговията с птиче месо с Обединеното кралство се 
възстановява на нивата отпреди Brexit. Очаква се износът 
от ЕС за Обединеното кралство да се увеличи с 20 % през 

2022 г., като достигне ниво от 6 % над средното за пери-
ода 2016-19 г.

Вносът на птиче месо от Обединеното кралство в ЕС 
може да се увеличи с 25 % през 2022 г., въпреки че все 
още ще бъде с 3 % под средната стойност за периода 
2016-19 г.

Заради птичия грип износът от ЕС е ограничен поради 
забрани в редица държави. Износът на птиче месо от ЕС 
ще се увеличи, но само с 0,9 %.

Възстановяването на ХоРеКа секторът в ЕС вероятно 
ще продължи да стимулира вноса на птиче месо. Като 
цяло вносът на птиче месо в ЕС се очаква да нарасне с 
16,5 % през 2022 г. , въпреки че това все още ще бъде с 4 
% по-малко от средната стойност за периода 2016-2019 г.

Източник: Fleischwirtschaft.com

Производството на свинско месо 
в ЕС възлиза на 2 млн. тона през 
март, което представлява спад от 7 
% в сравнение с предходната година, 
сочи анализ на AHDB. По този начин 
производството през първото три-
месечие възлиза на 5,85 млн. тона, 
което представлява спад от 5 % на 
годишна база.

Резултатите на отделните държа-
ви в блока са различни, като в Герма-
ния и Дания се наблюдава спад, а в 
Испания производството продължа-
ва да нараства. Производството през 
първото тримесечие в сравнение 
с предходната година изглежда по 
следния начин за следните държави 
от ЕС:

Белгия, -26 000 тона, (-9%)
Дания, -20 000 тона, (-4%)
Германия, -155 000 тона, (-12%)
Италия, -27 000 тона, (-8%)
Полша, -63 000 тона, (-12%)
Испания, +52 000 тона, (+4%)

Производителите в целия регион 
се борят с разходите за производ-
ство в сравнение с получаваните 
цени. Средно производствените раз-
ходи в ЕС са по-високи от средната 
цена, което поставя под въпрос рен-
табилността и бъдещото производ-
ство. През април Европейската коми-
сия прогнозира, че производството 
ще намалее с 3 % през 2022 г. , но съ-
дейки по горните цифри, реалността 
може да се окаже, че производството 
ще се свие с повече от това.

Както и в случая с Обединеното 
кралство, ЕС понастоящем изнася 
много по-малко свинско месо за Ки-

Производството на свинско месо в ЕС намалява
тай, което допринася за намаляване 
на общия обем на износа. През пър-
вото тримесечие износът от ЕС е 923 
000 тона свинско месо (тегло на прат-
ките, без карантиите), което предста-
влява спад от 28 %. В рамките на това 
износът за Китай спадна със 72% и 
съставляваше само 21% от обема, 
което е спад спрямо повече от поло-
вината през първото тримесечие на 
2021 г. На фона на това Япония, Южна 
Корея, САЩ и дори Австралия отбе-
лязаха печалби, тъй като блокът се 
диверсифицира от китайската търго-
вия.

Единичната цена на този износ се 
е повишила със 7% на годишна база 
до 2,91 евро/кг, поради което общата 
стойност за сектора е спаднала с 23% 
до 2,7 млрд. евро през първото три-
месечие. Въпреки това спадът в изно-
са надхвърля спада в производство-
то през първото тримесечие, което 
означава, че повече свинско месо 
от ЕС продължава да се консумира в 
страната.

Източник: Euromeatnews
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Прогнозите за световната птицевъд-
на индустрия за второто полугодие на 
2022 г. са оптимистични, въпреки значи-
телния натиск върху разходите и други 
оперативни предизвикателства.

Търсенето е голямо, като повечето 
страни са отворени след приемането на 
стратегии за „живот с Covid». Това пови-
шава търсенето на птиче месо, докато 
глобалният натиск върху покупателната 
способност и високите цени на храните 
също насочват потребителите към мес-
ния протеин с най-ниска цена - птичето 
месо.

Най-голямото предизвикателство 
за индустрията е в оперативната сфера. 
Цените на фуражите и енергията са по-високи от мно-
го години насам и се очаква да останат високи до 2023 
г. В допълнение към продължителните въздействия на 
Covid-19, понастоящем индустрията е изправена пред 
един от най-напрегнатите сезони на птичи грип в исто-
рията. Кризата в Украйна оказва пряко влияние върху 
световните цени на фуражните суровини, енергията и 
торовете, което допълнително затруднява дейността на 
индустрията през второто полугодие на 2022 г.

Една от последиците от този труден контекст е, че 
предлагането ще бъде ограничено. Средно големите и 
малките производители намаляват мащаба си в отговор 
на по-високите изисквания за оборотен капитал и риско-
ве. Новите инвестиционни проекти бяха забавени поради 
нарастването на инвестиционните разходи, свързани с 
високите цени на стоманата, повишаването на лихвените 
проценти, високите логистични разходи и ограниченото 

предлагане на работна ръка. Предлагането на генетика се 
е свило вследствие на свързаното с Covid-19 понижаване 
на скалата. В Азия африканската чума по свинете (АЧС) 
също оказва голямо влияние върху местните доставки на 
месо, като Тайланд и Филипините са особено засегнати и 
са изправени пред ограничени местни доставки на месо.

В този труден пазарен контекст разликите между пе-
челившите и губещите ще бъдат значителни. Дружества-
та със силна пазарна сила, силна биосигурност и силни 
операции - с висока ефективност и стабилни обществе-
ни поръчки - вероятно ще изпреварят пазара. Очаква се 
търговците да спечелят, тъй като обемът на световната 
търговия ще нарасне, а водещите страни и компании, 
които не са подложени на ограничения свързани с пти-
чия грип, също ще се възползват.

Източник: Euromeatnews

Перспективи на RABOBANK за птицевъдството: 
силно търсене и големи оперативни 

предизвикателства

Цените на бързооборотните стоки 
се увеличиха с 6,9% на годишна база 
в цяла Европа и 7,5% на годишна база 
в Обединеното кралство през 12-те 
седмици, приключили на 24 април 

2022 г., според последните данни от 
NielsenIQ.

 В 32 европейски пазара повече от 
осем категории бързооборотни стоки 
от десет показват нарастващи нива на 
инфлация през 12-седмичния период 
спрямо същия период на 2021 г.

 Първите три категории с най-го-
лямо покачване на цените на евро-
пейските пазари включват нетрайни 
храни (+8,8%), храни за околна среда 
(стабилни на рафтове) (+8,7%) и хра-
ни за домашни любимци (+8,6) %), ус-
танови проучването.

 Инфлацията на годишна база е 
надхвърлила 10% на няколко пазара 

Цените на бързооборотните стоки са се 
увеличили с 6,9% в Европа

в Северна и Източна Европа и тен-
денцията изглежда е трайна, се отбе-
лязва в  проучването.

Цените продължават да рас-
тат, като в Турция (+69%) и Украйна 
(+22%) са лидери в сравнение със съ-
щия период на 2021 г.

 Данните разкриват също така, че 
инфлацията е повлияла на промо-
ционалната активност на бързооб-
оротни стоки, като 58% от европей-
ските страни са намалили процента 
на промоционалните артикули през 
периода от 12 седмици.

 Източник: https://progressive.bg/
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Кpизитe, ĸoитo oт двe гoдини нacaм 
вpъxлитaт eднa пpeз дpyгa cвeтa, 
пpeдизвиĸвaт ĸaчecтвeни измeнeния в нa-
чинa нa живoт нa xopaтa. Eднa oт cфepитe, 
ĸъдeтo тoвa e ocoбeнo видимo ĸaтo тeндeн-
ция, ca плaщaниятa. Бypният пpexoд ĸъм пo-
ĸaтeгopичнoтo зaгъpбвaнe нa ĸeшa зaпoчнa 
пapaлeлнo c избyxвaнeтo нa пaндeмиятa oт 
СОVІD-19. Ceгa изглeждa, чe динaмичнaтa 
финaнcoвa cитyaция и инфлaциятa cъщo 
oĸaзвaт влияниe въpxy нacтpoeниятa нa 
ĸлиeнтитe.

Haд пoлoвинaтa oт бългapитe (52%) нaпpимep плaщaт 
вce пo-мaлĸo в бpoй в cpaвнeниe c двe гoдини пo-paнo. 
Зa 41% oт тяx ĸлючoвaтa пpичинa зa тpaйнoтo пpeoc-
миcлянe нa нaвицитe e пaндeмиятa. Toвa cтaвa яcнo oт 
eжeгoднoтo глoбaлнo пpoyчвaнe нa Рауѕаfе „Изгyбeни в 
тpaнcaĸциитe“.

Oт изcлeдвaнeтo cтaвa яcнo cъщo, чe aфинитeтът 
ĸъм бeзĸeшoвитe мeтoди ce зaдълбoчaвa в ĸoнтeĸcтa нa 
yвeличaвaщaтa ce инфлaция. Eднo oт oбяcнeниятa зa тoвa 
e, чe eлeĸтpoннитe плaщaния пpeдocтaвят oпция зa мнoгo 
пo-дoбpa пpocлeдимocт нa тpaнcaĸциитe. Ocвeн тoвa, aĸo 
ce взeмaт пpeдвид нoвитe дигитaлни бaнĸи и e-пopтфeй-
ли, тe пpeдocтaвят нa пoтpeбитeлитe cи пo-ниcĸи тaĸcи, 
ĸaĸтo и paзлични oтcтъпĸи и пpoмoции.

B ĸoнтeĸcтa нa инфлaциятa, cпeциaлнo пpи 
бългapcĸитe пoтpeбитeли, 45% oт aнĸeтиpaнитe xopa, 
плaщaщи дигитaлнo, зaявявaт, чe ca yceтили пoĸaчвaнe 
нa paзxoдитe cи. Bизиpa ce пepиoдът oт ĸpaя нa 2021 и 
нaчaлoтo нa 2022 г., ĸoгaтo бяxa peгиcтpиpaни пиĸoви 
нивa нa индeĸcитe нa пocĸъпвaнe зa пocлeднитe дeceтинa 
гoдини.

Kaĸ нaй-чecтo плaщaт бългapитe
45% oт бългapcĸитe пoтpeбитeли ĸaзвaт, чe изпoлзвaт 

дeбитнa ĸapтa пo-чecтo, oтĸoлĸoтo пpeди гoдинa. Toзи 
пpoцeнт e дocтa пo-гoлям в cpaвнeниe c дъpжaви ĸaтo 

Beлиĸoбpитaния (39%), Гepмaния (29%) и Aвcтpия (21%) 
нaпpимep.

„Cтpeмглaвo e yвeличeниeтo нa изпoлзвaнeтo нa 
дигитaлни пopтфeйли oт бългapcĸитe пoтpeбитeли“, 
oтбeлязa Ивaн Πeтpoв, pъĸoвoдитeл нa oтдeлa зa 
coфтyepнa paзpaбoтĸa и дигитaлни пopтфeйли в Рауѕаfе.

Cпopeд пpoyчвaнeтo cĸoĸът e c 24% нa гoдишнa бaзa. 
Изнeнaдвaщo виcoĸo пpoдължaвa дa e yвeличeниeтo нa 
плaщaниятa c ĸpиптoвaлyти, ĸoeтo cпopeд aнĸeтaтa e 
10%. Зa cpaвнeниe, eдинcтвeнo в CAЩ пoвишeниeтo e пo-
гoлямo – 11%.

Caмият Ивaн Πeтpoв пpoгнoзиpa, чe ĸpиптoвaлyтитe 
e пo-вepoятнo дa зaпaзят xapaĸтepa cи нa инвecтициoнeн 
aĸтив, oтĸoлĸoтo cĸopo дa ce пpeвъpнaт в шиpoĸo изпoлз-
вaeм мeтoд нa плaщaнe. Инaчe oбяcнeниeтo зa pъcтoвeтe 
в няĸaĸвa cтeпeн мoжe дa e cвъpзaнo c твъpдe ниcĸaтa 
бaзa.

Πo-ниcĸa e тя и пpи caмитe дигитaлни пopтфeйли, 
ĸoитo зaпoчнaxa дa нaвлизaт пo-мacoвo нa нaшия пaзap 
пpeз пocлeднитe няĸoлĸo гoдини. Πo дyмитe нa Ивaн 
Πeтpoв oбaчe cтpaнaтa ни вeчe зaпoчвa дa ce дoближaвa 
дo дeлa нa изпoлзвaнe нa тaĸивa пpилoжeния, xapaĸтepeн 
зa пo-гoлeмитe и зpeли в тoвa oтнoшeниe cтpaни ĸaтo 
Гepмaния и Aвcтpия.

Oт глeднa тoчĸa нa тъpгoвцитe, cъщo ce зaбeлязвa 
зaвишeн интepec дa внeдpявaт пoвeчe мeтoди зa paз-
плaщaния oтвъд вeчe дoбpe пoзнaтитe дeбитни ĸapти. 
Oтнoвo пaндeмиятa e вoдeщият фaĸтop, ĸoйтo пpeoбъpнa 
миcлeнeтo нa мнoгo бизнecи – зa дa oцeлeят пpи нaлoжи-
литe ce лoĸдayни, тe тpябвaшe pязĸo дa ce дигитaлизиpaт, 
вĸлючитeлнo cтapтиpaйĸи oнлaйн мaгaзини.

„Πлaщaнeтo в бpoй и бaнĸa вce oщe ca peлeвaнтни.“
62% oт бългapитe нaпpимep cпoдeлят, чe биxa ce 

пpитecнили, aĸo нe мoгaт дa плaтят в бpoй зa ycлyги и 
пpoдyĸти. A зa 54% плaщaнeтo ĸeш вce oщe e нaй-нaдeжд-
нo.

Щo ce oтнacя дo бaнĸитe, 47% пpeдпoчитaт тpaди-
циoннитe инcтитyции зapaди oбcлyжвaнeтo. Πo oтнoшe-
ниe нa дигитaлнoтo изживявaнe oбaчe, oнлaйн бaнĸитe 
взeмaт пpeвec.

Източник: https://www.economic.bg/

Кризите отключват необратими промени 
при плащанията

Ръстът при използването на 
дигитални портфейли в България е 
стремглав
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Правителствата по света се надпреварват да смекчат 
удара на инфлацията при храните и енергоизточниците, 
като въвеждат нови субсидии и увеличават социалните 
програми, за да предотвратят безредиците и глада на 
фона на нарастващите разходи за живот.

Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия 
изразходват общо близо 13 млрд. долара за подпомагане 
на гражданите с по-ниски доходи, а в Европа правител-
ствата в редица държави - от Германия до Гърция, Испа-
ния и Португалия, през последните месеци обявиха да-
нъчни отстъпки и енергийни субсидии.

Много страни одобряват нови помощи, въпреки че се 
борят с бюджетни дефицити и икономики, които все още 
се разклащат от сътресенията, причинени от пандемията. 
Анализаторите предупреждават, че субсидиите и новите 
социални разходи могат да генерират дълбоки финансо-
ви проблеми за правителствата.

В Африка Нигерия наскоро обяви 9,6 млрд. долара за 
субсидиране на цените на горивата, а Замбия харчи 
200 млн. долара за удължаване на срока на субсиди-
ране на горивата въпреки нарастващия дълг и в двете 
страни. Междувременно азиатските държави, вклю-
чително Филипините, Сингапур и Индонезия, увели-
чават социалните разходи, като често са насочени 
към семейства с по-ниски доходи с директни парични 
помощи.

Тези мерки се предприемат, тъй като цените на 
петрола се увеличиха повече от два пъти през по-
следните две години, което доведе до повишаване на 
разходите по цялата верига на доставки, включително 
за основни хранителни продукти като хляба. Прекъс-
ванията на доставките, предизвикани от инвазията 
на Русия в Украйна, задълбочиха проблема, тъй като 
и двете страни са сред най-големите износители на 
зърно в света.

Индексът на Световната банка за цените на храни-

телните стоки се е повишил с повече от 80% през послед-
ните две години, като тази пролет достигна рекордно 
високи стойности. Правителствата и групите за помощ 
предупреждават, че инфлацията на цените на хранител-
ните продукти води до увеличаване на глада и недохран-
ването.

Според експерти по храните правителствата по све-
та са наясно с възможността за възникване на социални 
вълнения, тъй като инфлационният натиск задълбочава 
съществуващите неравенства и по-бедните слоеве от на-
селението се борят с това. Поредицата от бунтове в Близ-
кия изток, известна като Арабската пролет, беше отчасти 
предизвикана от повишаването на цените на храните 
през 2011 г.

В страни като Шри Ланка, Тунис и Либия вече избухна-
ха протести, при които хората изразиха недоволство от 
нарастващия инфлационен натиск.

Инвестор.БГ

Инфлацията при храните стимулира нови 
социални разходи по света

Правителствата се опасяват от социални вълнения и глад, тъй като 
разходите за живот нарастват на фона на по-високите цени на петрола

Британската инфлация се ускори до 30-годишен връх. 
Снимка: Tom Skipp/Bloomberg

Мнозинството от испанците (74,6%) гарантират, че 
консумират между 1 и 4 порции месо на седмица, както 
може да се види в отговорите на анкетираните от IMOP-
BERBĒS.

Тази цифра показва модел на консумация на по-голя-
мата част от испанското население, който напълно съот-
ветства на препоръките на организациите и органите за 
хранене и здравеопазване, като например Испанската 
агенция за безопасност на храните и хранене (AESAN), 
чийто научен комитет препоръчва прием на между 2 и 4 
порции месо седмично. Тази информация се съдържа в 
нейния доклад „Препоръки за хранене на испанското на-
селение“, публикуван през 2020 г.

75% от населението в Испания консумира 
между една и четири порции месо на седмица
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От друга страна, на противоположната страна на ан-
кетираните чрез „IMOP-BERBĒS“ са 3,7 % от населението, 
което не консумира месо, като този процент нараства до 
8,8 % от испанците на възраст от 14 до 24 години.

Що се отнася до вида месо, което консумират редов-
но, 68,3 % консумират предимно птиче месо, 40 % - го-
веждо, 35,9 % - свинско, 4,8 % - заешко и 1,3 % - овче и 
козе. По пол жените консумират повече птиче месо - 74% 
спрямо 62,2% от мъжете, а мъжете предпочитат свинско 
месо - 44% спрямо 28,2% от жените.

Що се отнася до мястото, което испанците предпочи-
тат за закупуване на тези продукти, проучването показва, 
че 42,1 % от тях пазаруват в хипермаркети или супермар-
кети в сравнение с 39,1 %, които пазаруват в месарски ма-
газини, и 13,6 %, които посещават традиционния пазар. 
В този смисъл възрастовите групи, които купуват повече 
месо в супермаркетите, са тези на възраст между 35 и 44 
години, между 14 и 24 години (39,6 %) и тези над 65 годи-

ни (33,9 %), които предпочитат да отидат в месарницата.
От друга страна, баските (52,2 %) и андалусийците 

(48,7 %) са тези, които посещават повече месарските ма-
газини, в сравнение с 34,8 %, които купуват този продукт 
в супермаркетите, и галисийците, които обръщат повече 
внимание на етикетирането на месото (58,5 %).

Запитани дали преглеждат етикета, преди да купят 
продукта, 43,6% никога не го правят, докато 36,4% го пра-
вят винаги, а 14,8% го преглеждат само понякога. Най-
много гледат етикетите хората на възраст между 45 и 54 
години (48,4 %), а най-малко - тези на възраст между 25 и 
34 години и над 65 години - по 47,6 % и в двете възрасто-
ви групи.

Анкетата „IMOP-BERBĒS“ е съвместна инициатива на 
IMOP Insights и BERBĒS за предоставяне на информация 
за състоянието на общественото мнение по актуални въ-
проси, свързани със здравето.

Източник: https://www.ifema.es/en/meat-attraction/
 

Рекламата съдържа посланието, 
че консумацията на вегански проду-
кти има положително влияние върху 
природата

Рекламен клип, пуснат от голяма 
британска търговска верига за ве-
гански бургер, беше забранен от Над-

зорния съвет за рекламите. Според 
съвета клипът съдържа заблуждава-
щи твърдения относно опазването 
на околната среда.

  Рекламата съдържа посланието, 
че консумацията на вегански проду-
кти има положително влияние върху 
природата. Според производителя и 
търговеца този вегански бургер не 
вреди на околната среда, а – преми-
навайки към растителни заместите-
ли – потребителят дава своя принос 
за спасяване на планетата.

 За надзорниците тези твърдения 
са подвеждащи и заблуждават консу-
маторите. Аргументирайки забрана-
та, службата изтъква, че е очаквала 
доказателства, на базата на целия 
производствен цикъл, че вегански-
ят вариант наистина е по-добър за 
околната среда. Такива доказател-
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На Острова забраниха клип за вегански бургер
ства производителят и търговецът не 
са представили, така че Надзорният 
съвет оценява твърденията като не-
състоятелни. 

Британските медии съобщават, че 
Съветът се е произнесъл, след като е 
получил повече от 170 жалби от по-
требители и животновъди.

 Парламентарната комисия за кли-
матичните промени в Лондон също 
критикува подвеждащите аргументи, 
представяни от вегани във връзка с 
консумацията на месо и въздействи-
ето й върху климата. Според нейния 
председател лорд Дебън е неправил-
но  да се твърди, че консумацията на 
месо не е екологична. Лордът е на 
мнение, че животновъдството е не-
отменна част от устойчивото селско 
стопанство. 

Източник: Agro.bg  

Безопасност на храните
u Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/854 на Коми-

сията от 31 май 2022 година за изменение на приложение 
III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235 по отно-
шение на образци на ветеринарни здравни/официални 
сертификати за въвеждане в Съюза на пратки с опреде-
лени продукти от животински произход
u Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/913 на Коми-

сията от 30 май 2022 година за изменение на Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2019/1793 относно временното засилва-
не на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи 
въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети дър-

По-важно Европейско законодателство 
за месец юни 2022 г., публикувано в 
официалния вестник на ЕС:

жави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) 
№ 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета
u Регламенти за изпълнение (ЕС) 2022/914, 

2022/928, 2022/976 на Комисията от 10 юни 2022 година 
за изменение на приложения V и XIV към Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията 
за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати 
в списъците на трети държави, от които е разрешено 
въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, 
зародишни продукти от домашни птици и прясно месо 
от домашни птици и пернат дивеч
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Здравеопазване на животните
u Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/917 на 

Комисията от 13 юни 2022 година за изменение на 
приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 
за определяне на специални мерки за контрол във 
връзка с африканската чума по свинете
u Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/946 на 

Комисията от 17 юни 2022 година за изменение на 
приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 

за определяне на специални мерки за контрол във 
връзка с африканската чума по свинете
u Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1021 на 

Комисията от 27 юни 2022 година за изменение на 
приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 
относно спешните мерки във връзка с огнищата на 
високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави 
членки 
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Схеми за качество

На 8 юни 2022 г. в Официален вестник на Европейския съюз са публикувани двата прилагащи регламента, 
които променят някои правила, свързани с изпълнението на схемите за качество. Това са:
n	 Делегиран регламент (ЕС) 2022/891 на Комисията от 1 април 2022 година за изменение на Делегиран 

регламент (ЕС) № 664/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени ге-
ографски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила 
за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби и
n	 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/892 на Комисията от 1 април 2022 година за изменение на Регла-

мент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. 

Актовете влязоха в сила от деня на тяхното публикуване – 8 юни 2022 г.

Промените са следните: Съществените и несъществени изменения на спецификацията на продуктите със 
защитени наименования вече стават изменения на Съюза и стандартни изменения със съответно различен 
обхват и процедури. Делегиран регламент (ЕС) 2022/891 включва разпоредби, които допълват правилата за 
съществени и несъществени изменения. За ефективността на процедурата са изработени правила за допус-
тимост на заявките за одобрение на изменение на Съюза. По същите причини, когато заявката за одобрение 
на изменение на Съюза също съдържа стандартни изменения, те не трябва да се считат за одобрени в конте-
кста на изменение на Съюза. 

Комисията изготви процедура за одобрение на стандартни и временни изменения, с оглед да се обезпечи 
подходяща оценка от държавите членки на заявките и за да се гарантира последователен подход сред 27-те. 
Процедурите за изменения в продуктовата спецификация се извършват от Комисията и от държавите член-
ки. Комисията и държавите членки отговарят за различни етапи от всеки вид процедура. 
w	 Държавите членки обработват заявленията за одобрение на изменение на Съюза в продуктовата 

спецификация и ги представят на Комисията. 
w	 Комисията отговаря за проверката на тези заявления и взема решение във връзка с измененията на 

Съюза. 
w	 Одобрението на стандартни и временни изменения е отговорност на държавите членки. 
w	 Одобрението на тези изменения се съобщава на Комисията, която има задължението да ги оповести 

публично в Съюза.

В допълнение, в Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/892 са включени оперативни правила, също свързани 
с нововъведените изменения на Съюза и стандартни изменения. Описва се процедурата за изменение на 
заявлението-спецификация, както и се въвеждат преходни правила за досиетата на продукти, които ще 
се разглеждат по досегашния ред (подадени до Комисията преди 8 юни 2022 г.). Подаването на заявления за 
кандидатстване или изменение, както и комуникация за стандартно и временно изменение, от началото 
на 2023 г. вече ще се изпълнява само през портала на Електронния регистър на ЕС за географски означения 
– еAmbrosia. Държавите членки и Комисията следва да използват единствено тази система за целите на 
комуникацията относно процедурите, свързани със заявления за регистрация и заявления за одобрение 
на изменения в продуктовата спецификация на наименования на произход и географски указания съгласно 
Регламент (ЕС) № 1151/2012. Поради строгата система на акредитиране обаче тази система не следва да 
се използва за съобщения с държавите членки по отношение на процедурите за предявяване на възражения и 
искания за заличаване и - докато не бъдат налице необходимите гаранции за цифрова сигурност - не следва 
да се използва за съобщения с трети държави. Те продължават да използват електронна поща и за тази 
комуникация с Комисията

От месец юни влизат в сила някои нови правила за географските означения за 
земеделски продукти и храни.
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v	До три години всяка четвърта покупка 
на дребно ще се случва в интернет.

v	Все повече хора купуват от търговци 
извън страната си, но обръщат и внимание на 
ефектите от това.

v	Развитието на технологиите движи 
продажбите през мобилни устройства и през 
социални мрежи.

Близо 20%. Толкова е достигнал делът на интернет 
продажбите по света през 2021 г. спрямо общите продаж-
би на дребно. Данните са на изследователската компания 

 Е-търговията: 
По-глобална, По-зелена и По-мобилна

Производството и консумацията на месо от животни 
са от основно значение за всички общества. Месото и жи-
вотните допринасят за личното здраве и благополучие, 
поддържат екологичното равновесие и осигуряват соци-
ално-икономически поминък. 

Производството и консумацията на месо са чести 
теми на обществени дебати по отношение на въздействи-
ето им върху здравето на обществото и околната среда. 
Като основен източник на храна и играещ голяма роля в 
екологичните и икономическите системи, производство-
то на месо трябва непрекъснато да се развива с най-до-
брите налични технологии, за да се увеличат максимално 
ползите от него и да се сведат до минимум нежеланите 
въздействия. Предвид значението и мащаба на произ-
водството на месо, съответните селскостопански, про-
мишлени, правителствени и образователни участници 
трябва непрекъснато да се стремят да спечелят своя об-
ществен лиценз за работа.

Важно е ясно да разберем какво казва науката, 
какво казват обективните научни доказателства. Темата е 
твърде важна, за да бъде повлияна от идеология и непъл-
но или невярно описание в публичния дискурс.

Международната среща на високо равнище за месото 
на тема „Обществената роля на месото - какво казва нау-

ката“ ще подчертае и обобщи всички различни начини, 
по които месото е от значение за съвременното обще-
ство. По-специално, срещата ще се съсредоточи върху 
най-новите научни данни относно:
u	 Ролята на месото в храненето и здравето;
u	Ролята на месото за устойчивата околна среда; и
u	 Ролята на месото в обществото, икономиката и 

културата.
Водещи учени от цял свят от всички съответни дисци-

плини ще представят, дебатират и ще постигнат цялостно 
обобщение на научните прозрения за ролята на месото в 
обществото.

Всяко представяне, основано на доказателства, ще 
бъде последвано от открита и активна дискусия, която 
ще предостави допълнителна информация и ще устано-
ви пропуските в знанията. Тези работни срещи ще пре-
доставят информация на делегатите чрез споделен опит 
и знания и ще имат за цел съвместното приемане и одо-
бряване на резултатите. След срещата на върха ще бъдат 
публикувани задълбочени прегледи на всяка тема, които 
ще допринесат за продължаващия диалог.

За допълнителна информация или за регистра-
ция: meatandsociety@teagasc.ie

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА 
на високо равнище

„Обществената роля на месото - 
какво казва НАУКАТА“

Международна среща на високо равнище „Обществената роля на месото - какво казва НАУКАТА”, 
ще се проведе в Дъблин, Ирландия, на 19 и 20 октомври 2022 г., а домакин ще бъде Teagasc, 

Ирландският орган за  развитие на земеделието и храните.

Онлайн продажбите по света растат бурно, а очакванията са към 2025 г. 
да са 25% от всички на дребно



юли 2022 г.13

q

eMarketer, а прогнозата е към 2025 г. този дял да достиг-
не близо една четвърт от общите световни продажби на 
дребно.Още преди пандемията от COVID-19, която прена-
реди редица сектори в глобалната икономика, търговия-
та и особено тази на дребно вече беше поела към пътя на 
радикалните промени. Само за пет години, в периода от 
2015 до 2019 г., електронните технологии допринесоха за 
удвояването на онлайн продажбите от малко над 7% до 
почти 14%.

В номинално изражение ръстът беше още по-под-
чертан - по данни на Statista за същия период обемът на 
електронната търговия в световен мащаб е нараснал по-
вече от двукратно - от 1.5 трлн. долара през 2015 г. до 3.4 
трлн. долара през 2019 г.

Разпространението на коронавируса, което удари 
спирачките на активността в много други сфери на иконо-
миката, на практика се оказа ракета носител за интернет 
търговията. Затворени по домовете си, хората започнаха 
да прекарват много повече време онлайн. И да правят 
много по-голяма част от покупките си дистанционно.

l	 Топ 20 на онлайн търговците за 2020 г.
l	 Българите са купили онлайн дрехи и 
 обувки за 690 млн. лева миналата година.

В резултат само през 2020 г. обемът на глобалната 
електронна търговия скочи с близо 27% до 4.2 трлн. до-
лара. А прогнозите са към 2025 г. да достигне 7.4 трлн. до-
лара, или 24.5% от всички продажби на дребно по света 
да се случват онлайн. Всичко това говори все по-недву-
смислено за промяната на парадигмата в сектора - от 
това интернет присъствието да се приема за конкурент-
но предимство до схващането, че не съществуваш като 
търговец, ако не си и онлайн.

Все по-наситен и по-глобален пазар
Засилването на конкуренцията в електронните про-

дажби има и една съществена особеност - търговците 
днес във все по-голяма степен се съревновават не само с 
местни играчи в сектора си, а и с такива от цял свят. Стре-
межът към глобално (или поне регионално) присъствие 
намира аналог и в потребителското поведение - според 
проучване на стартъпа за електронна търговия Flow.io, 
цитирано от Forbes, през 2019 г. над три четвърти (76%) 
от онлайн потребителите са пазарували от сайт извън 
собствената им страна, докато година по-рано този дял 
е бил 69%.

Това обаче е свързано и с нови предизвикателства 
за компаниите. От една страна, липсата на достатъчно 
финансиране ще ограничава възможностите за растеж, 
посочват от Forbes. От друга - конкуренцията и привли-
чането на служители на непознати пазари също ще бъдат 
проблем, на който мениджмънтът ще трябва да намери 
решение. И не на последно място - организирането на 
трансграничните вериги на доставки по принцип изисква 
внимателно планиране и управление, а турбуленциите от 
последните години правят задачата още по-сложна - от-
начало заради пандемичните затваряния, а в следващите 
месеци вероятно и заради войната на Русия в Украйна и 
поскъпналия транспорт.

Устойчивостта е все по-важна
Популярността на трансграничната търговия е свър-

зана и с друга от все по-ясно очертаваща се тенденция 
в сектора - стремежа към устойчиво потребление. През 
последните години възможността за получаване на дос-
тавките в рамките на следващия или дори на същия ден 
е едно от нещата, които онлайн търговците използват, за 
да засилят конкурентните си позиции.

Темата за устойчивостта става все по-важна за потре-
бителите по света, а оттам и за продавачите. В Европа 
например се наблюдава засилване на съображенията, 
свързани с екологичното въздействие на покупките от 
други страни, както и на тези, които засягат организира-
нето на веригите на доставки по отношение на човешки-
те права, условията на труд и осигуряването на суровини.

Според проучване на International Post Corporation, 
85% от потребителите заявяват желание опаковките 
на продуктите, които купуват онлайн, да могат да се ре-
циклират, а 82% са съгласни с твърдението, че биха иска-
ли опаковъчните материали да могат да се употребяват 
повторно. Нещо повече, близо три четвърти от потреби-
телите (72%) казват, че са склонни да получат пратката си 
с няколко дни по-късно, ако това би допринесло за нама-
ляването на въздействието върху околната среда.

Междувременно, водещи играчи в сектора, като на-
пример Amazon, вече експериментират с доставки с 
дронове. Чрез интеграция с Google Maps тези дронове 
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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

биха могли да откриват най-краткия маршрут до жела-
ната дестинация. С подобряването на технологиите този 
тренд ще се засили, а дроновете за доставки вероятно 
ще се превърнат в съществена част от бизнеса на онлайн 
търговците.

Мобилни и социални
Една от най-видимите тенденции в света на електрон-

ната търговия е безпрецедентната употреба на мобилни 
устройства. Данните на Statista показват, че към послед-
ното тримесечие на 2021 г. през смартфони са направени 
72% от всички посещения на интернет страници на ри-
тейлъри и 60% от онлайн покупките.

Ускореното разпространение на мобилни устройства, 
особено в региони без друга цифрова инфраструкту-
ра, предвещава и все по-значима роля на този канал за 
формирането на потребителското поведение при паза-

руването и в бъдеще. Всъщност, т.нар. м-търговия вече е 
особено популярна в Азия, като в страни като Южна Ко-
рея до 65% от общия обем онлайн транзакции се случват 
през мобилен трафик. За пазари като САЩ тези числа все 
още са по-скромни, но очакванията са за бурен ръст - от 
eMarketer изчисляват, че към 2022 г. мобилната търговия 
носи 6.9% от всички електронни продажби в страната, но 
прогнозата е към 2025 г. този дял да достигне 10.4%.

Разработването на нови смартфон технологии, в т.ч. 
5G, и все по-голямата степен на пристрастяване и зави-
симост на потребителите от дигитални услуги ускоряват 
прехода към мобилна търговия, изтъкват от компания за 
електронна търговия Shopify.

С нейното разрастване е свързан и разцветът на т.нар. 
социална търговия - става дума за пазаруване директно 
през различни социални мрежи и платформи, като за 
целта се изпозват инструменти като Paypal, Apple pay, 
Google wallet, Facebook payments, Twitter Buy и т.н. Спо-
ред Statista през 2020 г. глобалните продажби през таки-
ва канали са били на обща стойност 560 млрд. долара, а 
прогнозите са към 2026 г. този обем да нарасне неколко-
кратно - до 2.9 трлн. долара. Тенденцията набира скорост 
по целия свят, като най-осезаемо за момента е развитие-
то й в Китай, където почти половината потребители (46%) 
пазаруват през социални медии. Следват САЩ (36%), 
Австралия (30%), Канада (26%) и Русия (26%). Очаквано 
този канал за пазаруване е най-атрактивен за по-млади-
те потребители - на възраст между 18 и 34 години, които 
от първа ръка преживяват и движат и възхода на самите 
социални мрежи.

Източник: Капитал

Източник: Shutterstock
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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.
Продължение от брой 6

4. Горите

Горите в България са част от европейското и световно горско богатство. 
През последните години общата площ на горските територии у нас непре-
къснато се увеличава, като към края на 2013 г. тя възлиза на една трета от 
територията на страната. В България живее едно от най-старите дървета на 
планетата – 1300-годишната Байкушева мура в Пирин.

5. Народната музика

Народната музика на България е 
сред уникалните неща, с които тряб-
ва да се гордеем. Характерни за нея 
са неравноделните тактове и по све-
та са известни като „български такто-
ве“. Те са голямо предизвикателство 
както за слушателите, така и за про-
фесионалистите.

6. Знамето

Българската армия е единствената в света, която никога не е губила флаг, 
въпреки факта, че е участвала във всяка една важна война.

10 факта за България, с които трябва да се гордеем

7. Розовото масло

Около 70% от розовото масло в света е произведено у нас. То е съставка 
в повечето парфюми и има още много приложения. От XVII век България се е 
наложила като основен производител на розово масло и е почти монополист 
на световния пазар.

8. Съкровищата

Най-старото златно съкровище е намерено в България – Варненски Не-
кропол и е от 4400-4100 г.пр.Хр. Намерените златни предмети основно пред-
ставляват накити и апликации, както и предмети, които подчертават властта 
на владетеля. Ако следваме златното правило, че който притежава златото, 
определя и правилата, то ние можем да бъдем горди като народ, че терито-
рията на България е била обитавана от могъщи цивилизации.

9. Църквата

Признаването на автокефалната българска патриаршия от Цариградската 
патриаршия през 927 година прави българската православна църква най-
старата славянска автокефална православна църква в света.

10. Кирилицата

Българите са първите хора, които използват кирилицата, веднага след 
създаването ѝ през IX век. А след присъединяването на страната ни към Ев-
ропейския съюз през 2007 година, кирилицата става третата официална пис-
меност в Европа.

Източник: 10-те най – Диана Игнатова
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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


