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Приеми по 4 мерки от ПРСР ще бъдат
отворени с предимство през 2021 г.
Приеми по инвестиционни мерки,
подпомагане на млади фермери
и малки стопанства от Програма
за развитие на селските райони
2014-2020 г., ще бъдат отворени с
предимство през 2021 г. Това стана
ясно по време на днешното заседание
на Комитета по наблюдение на
Програмата. Подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
са едни от най-атрактивните поради
широкия набор от подпомагани дейности. С висок интерес за кандидатстване, който значително надвишава
бюджетните възможности на Програмата, са и подмерките 6.1 „Стартова
помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Те ще
бъдат финансирани със средства от
инструмента „Следващо поколение
ЕС“ по Плана за възстановяване на ЕС
и бюджета, определен за преходния
период 2021-2022 г. след приемането
на Регламента за определяне на някои преходни разпоредби.
Средствата от инструмента „Следващо поколение ЕС“ се предоставят
за справяне с въздействието на
кризата Covid-19 и последиците от
нея за земеделския сектор и селските
райони на страната. Целевото им
използване по подмерки 4.1 и 4.2 ще
допринесе за устойчиво и цифрово
икономическо възстановяване на
сектора. Насочването на средства по
подмерки 6.1 и 6.3 ще подпомогне
земеделските стопани при въвеждането на нови модерни технологии и
осигуряване на безопасна работна
среда.
Проведена бе широка дискусия
за условията и приоритетите, чрез
които ще се постигне целевото
насочване на средства за справяне
с предизвикателствата, пред които
са изправени различните секторни
производства и преработвателите
на
селскостопански
продукти.
Предвижда се по подмерки 4.1 и

4.2 да отпадне подхода, при който
приоритетно се подпомагаха проекти, изпълнявани на територията на
селски район. Предлага се насърчаване подкрепата за проектни предложения в обхвата на така наречените чувствителни сектори. Ще се
финансират проекти за инвестиции,
свързани с напояване, околна среда, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на работните
процеси. Насърчава се и подкрепата
към кандидати, които имат затворен цикъл на производство чрез
преработка на собствени суровини.
Посредством
насочването
на
помощта към признати групи и
организации на производители се
цели и подпомагането на по – голям
брой земеделски производители.
Членовете на Комитета по наблюдение
приеха
единодушно
направеното
предложение
на
Управляващия орган на Програмата
за развитие на селските райони
2014-2020 г. за допълнение на 10то изменение на Програмата. Бяха
одобрени актуализираните размери
на компенсаторните плащания по
мярка 10 „Агроекология и климат“,
мярка 12 „Плащания по Натура 2000

и Рамковата директива за водите“ и
мярка 14 „Хуманно отношение към
животните”.
С приетите изменения по
мерките, свързани с агроекология
и биологично земеделие, се дава
възможност през 2021 г. кандидатите
да поемат ангажименти с по-кратка
продължителност – до 2 г. или
ежегодно да удължават вече поетите
от тях ангажименти до края на 2022
г. Съотношението за подпомагане
на постоянно затревените площи
по
направление
„Биологично
растениевъдство” се променя от 1
животинска единица (ЖЕ) на 2 ха на
0,3 ЖЕ на 1 ха. По този начин се дава
възможност на бенефициентите по
направлението да заявяват по-голям
размер постоянно затревени площи
и фуражни култури.
Предвид планиранотообнародване в ДВ на нови заповеди за обявяване на защитени зони по Директивата
за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна до
края на годината се предвижда разширяване обхвата на защитените
зони по мярка 12.
Пресцентър на МЗХГ
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До
Д-р Лозана Василева
Ръководител на УО на
Програма за развитие на
селските райони 2014-2020
Относно: Изпратените материали за 15-то заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на
селските райони (2014-2020)
Уважаема г-жо Василева,
Уважаеми членове на Комитета по наблюдение,
Във връзка с предложението Ви по т. 4 за обявяване на приеми на проектни предложения през календарната 2021г. със средства от инструмента „Следващо поколение ЕС“ и по Плана за възстановяване на ЕС и със средства от бюджета, определен за преходния период 2021-2022 г., бихме искали да изразим нашето принципно предложение за предстоящия прием по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
Видно от Вашето предложение планирате отваряне на прием по подмярка 4.2 с бюджет от 197,953 млн. евро през следващата
2021г. Бихме искали да Ви поздравим за предложението да насочите част от тези средства за преходния период именно към подмярка 4.2. Нашето предложение е с цел да се създаде по-балансиран и справедлив избор на проектни предложения, отчитайки
предишните два приема по подмярка 4.2 от програмен период 2014-2020 г.
Напълно адмирираме предложението Ви да са допустими кандидати, които имат най-малко 36 месеца от регистрацията си, но
е необходимо да се допълни и поясни, че същите кандидати трябва да са осъществявали дейност като преработвателно предприятие минимум 36 месеца.
От гледна точка на интензитета на безвъзмездната финансова помощ също приемаме Вашето предложение УО да даде възможност за интензитет до 75% за всички дейности, но бихме искали да дадете възможност на кандидатите да могат да кандидатстват и до 50% грант, за да избегне провеждането на процедури по реда на ПМС 160 и за да стартират с изпълнението на
проектите си преди одобрението им.
Като най-важен момент от настоящето предложение, бихме искали да Ви обърнем по-сериозно внимание на критериите,
по които ще се приоритизира насочването на помощта по подмярка 4.2. Удовлетворени сме от предложението Ви да отпадне
критерият за изпълнението на проектите на територията на селските райони. Този критерий сериозно изкривяваше оценката на проектните предложения от предходните приеми през 2015 г. и 2018 г., когато в по-голямата си част се възползваха новите
предприятия, които се изграждаха на територията на селските райони и на територията на Северозападна България. В тази връзка
предлагаме да отпадне и приоритизирането на проектите, които ще се изпълняват на територията на Северозападна България. Мотиви за предложението ни е факта, че огромна част от предприятията в нашата индурстрия са разположени в Северна и
Южна България в непосредствена близост до произвежданата суровина. Изразяваме принципното си съгласие и подкрепа отново
да се даде по-голям приоритет на предприятията от чувствителните сектори, но в тази връзка считаме за по-уместно и справедливо бюджетът на приема да се раздели веднъж по отделните сектори от ХВП и втори път генерално да се раздели бюджетът между земеделските производители и между преработвателните предприятия. Намираме за неуместно да се прилага критерий за
доказване на спад в дейността през 2020г. за преработвателната промишленост, както и да се дава по-голям приоритет на проекти,
които имат затворен цикъл на производство посредством преработка на собствени суровини. Заради усложнената обстановка от
COVID в страната и поради редица действия на правителството в посока на ангажиране на големите търговски вериги да продават
предимно български хранителни продукти, голяма част от нашите членове не бележат спад в оборотите си през тази година. Това
е и причината, поради която голяма част от нашите членове не кандидатстваха за % от оборота по схема COVID 3 тази година, а
заявиха финансиране за персонал. От друга страна голяма част от преработвателните предприятия не преработват собствени
суровини, като това предложение по несправедлив начин отново би облагодетелствал единствено земеделските производители,
които ще кандидатстват по реда на подмярката, за да преработват собствените си суровини. В случай, че приемете предложението
ни да обособите отделни бюджети за земеделските производители и за преработвателните предприятия, сме съгласни с предложението Ви да се дава по-голям приоритет на проекти при преработка на собствени суровини.
Приветстваме предложението Ви да се насърчават проекти в зависимост от вида на дейностите, като внедряване на дигитални
технологии и автоматизирането на работните процеси. Както нееднократно сме изразявали нашето мнение по време на заседанията на предишни Комитети по наблюдение отново Ви обръщаме сериозно внимание, че е редно в този случай да отпадне критерия за назначаване на персонала и създаване на нови работни места. Критерият, който предлагате е в пълна противоположност
на съществуващите критерии за създаване на допълнителна заетост. Считаме за целесъобразно да се постави финансов критерий
при оценката и приоритизирането на проектите, който да бъде обвързан или с размера на печалбата на дружеството за предходните три години или да се обвърже със срока на откупуването на инвестицията.
В заключение бихме искали отново да Ви обърнем внимание, че съществуващите предприятия от хранително-вкусовата промишленост често получават по-ниски точки, анализирайки приеми от 2015 г. и 2018 г. по подмярка 4.2 и често проектите се финансират при наддоговаряне.
Уважаема г-жо Василева,
Уважаеми колеги,
Имайки предвид, че това е единствената мярка, по която предприятията от хранителната промишленост могат да бъдат подпомогнати за модернизация, изразяваме нашата принципна позиция на следващото заседание на Комитета по наблюдение да се
одобрят балансирани и справедливи критерии за приоритизиране на проектите по подмярка 4.2.
Нека не забравяме, че в рамките на подмярката сме допустими кандидати ведно със земеделските производители, които обаче
могат да кандидатстват по реда и на подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства, получават директни плащания по СЕПП и т.н.
В крайна сметка без съществуването на модерна преработвателна промишленост в страната преобладаващата част от земеделците не биха могли да реализират продукцията си, която се изкупува ритмично от преработвателните предприятия. Освен
това българските предприятия от хранителната индустрия не биха могли да бъдат конкурентноспособни на европейските пазари.
Искането е подкрепено от:
Асоциация на месопреработвателите в България
Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
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Kолко български стоки продават
най-големите вериги у нас?
B близo 500 мaгaзинa нa вoдeщитe вepиги зa тъpгoвия c
бъpзooбopoтни cтoĸи y нac ca били пpoдaдeни бългapcĸи
cтoĸи зa нaд 1,1 милиapдa лeвa мeждy мapт и oĸтoмвpи
мeceц минaлaтa гoдинa. Πpeз cъщия пepиoд пoчти 65% oт
пpoдyĸтитe в ocнoвнитe ĸaтeгopии, пpoдaвaни в тexнитe
oбeĸти, ca били дocтaвeни oт poдни пpoизвoдитeли.
Toвa пoĸaзвa пpoyчвaнe нa Cдpyжeниeтo зa мoдepнa
тъpгoвия (CMT), в ĸoeтo yчacтвaт ĸoмпaниитe Віllа,
Каuflаnd, Lіdl, Т Маrkеt, „ΠpoMapĸeт“ и „Фaнтacтиĸo“.
Cпopeд aнĸeтa, пpoвeдeнa мeждy вepигитe, тe
paбoтят c мeждy 160 и 600 бългapcĸи пpoизвoдитeли
в ĸaтeгopиитe „Meco и мecни пpoдyĸти“, „Xляб и xлeбни издeлия“, „Πлoдoвe и зeлeнчyци“ и „Mляĸo и млeчни пpoдyĸти“. Haй-гoлям дял имaт тeзи, дocтaвящи
xляб и дpyги xлeбни пpoдyĸти - oĸoлo 73 нa cтo, ĸaтo в
„ΠpoMapĸeт“ тoвa вaжи зa 100% oт acopтимeнтa. 70% e и
дeлът нa бългapcĸитe пpoдyĸти пpи мecото и месните
продукти, ĸaтo в Т Маrkеt тeлeшĸoтo и cвинcĸoтo мeco
ca 100% бългapcĸи, a във „Фaнтacтиĸo“ тoвa вaжи зa
пилeшĸoтo мeco, ĸaĸтo и зa 99% oт тeлeшĸoтo мeco. Cлeд
тяx ce нapeждaт мляĸoтo и млeчнитe пpoдyĸти c 69% дял.

Чeтиpитe вepиги дъpжaт oĸoлo 30% oт
тъpгoвиятa c бъpзooбopoтни cтoĸи y нac
«Дaннитe oт aнĸeтaтa пoĸaзвaт, чe 44% oт плoдoвeтe и
зeлeнчyцитe в Віllа, Каuflаnd, Lіdl, Т Маrkеt, ΠpoMapĸeт и

Фaнтacтиĸo ca oтглeдaни в Бългapия. B тaзи
ĸaтeгopия тpябвa дa ce
oтчeтe фaĸтa, чe пopaди гeoгpaфcĸoтo paзпoлoжeниe нa cтpaнaтa,
y нac ce пpoизвeждa caмo eднa чacт oт
плoдoвeтe и зeлeнчyцитe, ĸoитo xopaтa
xapecвaт и биxa иcĸaли
дa
зaĸyпят.
Ocвeн
тoвa пopaди ĸлимaтa
в cтpaнaтa имa яcнo
изpaзeнa
ceзoннocт
нa пpoизвoдcтвoтo нa
плoдoвe и зeлeнчyци.
Зaтoвa и пpeз лятoтo
дeлът нa бългapcĸитe
cтoĸи в тaзи ĸaтeгopия нapacтвa знaчитeлнo и пpи T Маrkеt
и ΠpoMapĸeт нaдвишaвa 70%», пocoчвaт oт CMT.
Πpeз paзглeждaния в пpoyчвaнeтo пepиoд - зa oceмтe
мeceцa нa минaлaтa гoдинa, шecттe тъpгoвcĸи вepиги ca
cĸлючили 368 дoгoвopa c нoви бългapcĸи дocтaвчици нa
мeco и мecни пpoдyĸти, мляĸo и млeчни пpoдyĸти, xляб
и xлeбни издeлия, плoдoвe, зeлeнчyци и ĸoнcepвиpaни
xpaни.
B peзyлтaт нa тoвa Віllа e дoбaвилa ĸъм acopтимeнтa
cи нoви 16 видa мeд, a Каuflаnd - нaд 80 poдни пpoдyĸтa
oт 30 пpoизвoдитeли, ĸaĸтo и нoви coбcтвeни мapĸи «Бpeй!» и «Шeф Mecap».
«B пepиoдa мapт-oĸтoмвpи 2020 гoдинa члeнoвeтe
нa CMT пpoвeдoxa peдицa ĸaмпaнии в пoдĸpeпa нa
пoпyляpизиpaнeтo нa poднитe пpoдyĸти. Віllа зaĸyпи 67
витpини зa peгиoнaлни и фepмepcĸи млeчни пpoдyĸти
нa cтoйнocт близo 300 xил. лв. и opгaнизиpa фepмepcĸи
пaзapи нa пapĸингa нa мaгaзинa в ĸвapтaл «Mлaдocт»
в Coфия в cътpyдничecтвo c фoндaция «Биoceлeнa».
«Фaнтacтиĸo» пocтaви в cвoитe мaгaзини cпeциaлeн бpaндинг, oбoзнaчaвaщ пpoдyĸтитe oт peгиoнaлни пpoизвoдитeли и изпoлзвa cвoитe ĸoмyниĸaциoнни ĸaнaли, зa
дa инфopмиpa ĸлиeнтитe ĸoи пpoдyĸти ca peгиoнaлни»,
пocoчвaт oт CMT и дoбaвят:
«Lіdl пpoвeдe мapĸeтингoви aĸции c нoви бългapcĸи
дocтaвчици нa aгнeшĸo мeco зa Beлиĸдeн и Гepгьoвдeн, в
peзyлтaт нa ĸoeтo peaлизиpa близo 230 т. мeco и cтapтиpa
мaщaбнa мapĸeтингoвa ĸaмпaния «Любимoтo идвa
пpи нac oт цялa Бългapия», ĸoятo пpeдcтaвя бългapcĸи
пpoдyĸти и тexнитe пpoизвoдитeли. Koмпaниятa пpeдлoжи нa cвoи бългapcĸи дocтaвчици - зeмeдeлcĸи пpoизвoдитeли вpeмeннa лиĸвиднa пoдĸpeпa чpeз нaмaлявaнe нa
cpoĸa нa плaщaнe дo 7 дни. Lіdl opгaнизиpa фepмepcĸи
пaзapи зa мaлĸи peгиoнaлни зeмeдeлcĸи пpoизвoдитeли
нa 8 лoĸaции в Coфия, Bapнa и Бypгac».
Източник:Money.bg
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Десислава Танева:
ПМС за предлагане на регионални храни даде
резултат, разработват се добри практики за
подкрепа на българското производство
„Ще се радвам подписаният меморандум между търговски вериги
за подкрепа на българските производители да даде своя резултат
– производителите да имат шанс да
предложат своята продукция, а потребителите да имат възможност да
изберат пресни продукти. Сигурна
съм, че резултатите от този акт ще
бъдат приветствани от българските
производители, така както по време
на последната ни среща представителите на браншовите организации
в сектора обобщиха, че ПМС е дало
своя резултат и е допринесло за повече регионална продукция по щандовете на големите магазини“. Това
казва министърът на земеделието
Десислава Танева в свой пост във
Фейсбук, публикуван преди минути
във връзка с подписания между пет
големи търговски вериги за търговия с храни.
Тя припомня, че в края на миналата година по нейна инициатива е
проведена допълнителна среща, на
която са присъствали браншовите
организации в сектор „Земеделие“
и представителите на търговските вериги. На срещата са обсъдени

няколко варианта за предлагане на
българската продукция във веригите, тъй като приетото през изминалата година ПМС изтичаше в края на
2020 г.Като резултат от проведената
среща е издадена и заповед през месец декември на министъра на земеделието, храните и горите, с която е
създадена работна група в рамките
на Националния съвет по храните.
Задачата на работната група е разработване и прилагане на „Добри
практики за подкрепа на българското производство на основни групи
храни от местни производители и
улесняване на достъпа на потребителите до местна и устойчива продукция“. Работната група има за цел
да подобри координацията между
производители и търговци, както и
да гарантира наличието на достатъчно прясна и свежа храна за нуждите
на потребителите. В работната група
влизат представители на големите
търговски вериги, както и представители на различни браншови организации в сектор „Земеделие“.
Министър Танева казва още, че
подкрепата към българските производители е основен приоритет в

управлението и. „Вследствие на пандемията и затворените канали на
продажба още през март месец 2020
г. инициирах разговори с търговските вериги за подкрепа на родното
производство. Липсата на действия
и доброволна инициатива от страна
на търговските вериги за подкрепа
на българските производители наложи приемането на Постановление на
Министерски съвет за предлагане на
регионална продукция“, припомня
министърът.
Източник: Агрозона

Брекзит оскъпява вноса на наши храни за БГ
магазините на Острова
Очаква се вносът на храни и напитки за зареждане
на българските магазини в Обединеното кралство да се
оскъпи значително в условията на реален Брекзит. В момента износът на подобни продукти варира значително
– между 40 и 70 мил. € годишно, става ясно от анализ на
Българска стопанска камара. Характерно е, че в момента
разнообразието от стоки е голямо, а партидите – малки.
Макар да не се налагат мита, очакванията са, че вносът
им в ОК ще се оскъпи значително,защото всяка партида митнически ще се обработва отделно, освен това
ще се изисква отделен санитарен или фитосанитарен
сертификат съгласно изискванията на властите във
Великобритания. Етикетирането на стоките трябва да
съответства на изискванията на Обединеното кралство.
Изключение е Северна Ирландия, където ще могат да
се доставят стоки, съответстващи на изискванията на ЕС.
От данните на БСК става ясно, че са спрени почти
всички превози на стоки, изискващи хладилни камиони.

Освен това е прекратен превозът на живи животни,
основно прасета.
Източник: Agrozona.bg

www.teatrading.eu
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Схеми за качество в новата ОСП
ще насърчават производството на
продукти със защитени географски
означения и специфичен характер
Европейските и национални схеми за качество,
в новата Обща селскостопанска политика 20212027 г., ще насърчават производството на продукти
със защитени географски означения и специфичен
характер. Подпомагането ще даде възможност на
местните производители да повишат имиджа на
своите продукти и да им осигуряват достъп до
нови пазари. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна
група (ТРГ) за разработване на Стратегически план
за развитие на земеделието и селските райони за
периода 2021 - 2027 г.
Помощта от страна на държавата ще е насочена
към производителите и групите производители на
продукти със Защитено наименование за произход
(ЗНП), Защитено географско указание (ЗГУ) и Храни
с традиционно-специфичен характер (ХТСХ) при
изготвянето на продуктовата им спецификация. Тя
включва сертифициране при биологично производство и преработка. Подкрепата цели популяризиране и разширяване маркетинга на тези храни.
България има потенциал да регистрира повече храни със защитени географски означения и с
традиционно специфичен характер в европейски
регистри, особено в секторите мляко, плодове и
зеленчуци.
Подпомагането по схемите за качество ще бъде
насочено в две направления. Първото покрива допълнителните разходи, направени от фермерите и
техните групи, влизащи в нови схеми за качество.

Максималният годишен размер на финансовата
помощ за присъединяване към схемите е до 3 хил.
евро за едно земеделско стопанство, като максималният размер на финансовата помощ е до 100%.
Помощта се предоставя под формата на годишно
плащане за период до пет последователни години.
Второто направление ще бъде свързано с подпомагане на информационни и промоционални
дейности, свързани със схемите за качество, на
признати групи и/или организации на земеделски
производители. Финансовата помощ по него ще
бъде в размер до 70% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи, а максималният
размер за едно проектно предложение в размер
до 50 хил. евро.
По време на заседанието бе обсъдено и прилагането на хуманното отношение към животните. То
ще продължи да е приоритет в новата ОСП. Подпомагането ще осигури по-дълъг период на пасищно
отглеждане и повече свободно пространство в помещенията за отглежданите животни, което ще подобри жизнеността им и ще спомогне за повишаване на качеството на произведената продукция.
Финансовата помощ ще бъде насочена за допълнителни разходи и пропуснати доходи, вследствие
на доброволно поети едногодишни ангажименти
за хуманно отношение при отглеждане на едри
преживни животни и дребни преживни животни,
които надхвърлят съществуващите към момента
задължителни стандарти.
Източник: МЗХГ
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Разпределени са 70 млн. лева за хуманно
отношение към свине и птици
През 2021 г. общо 70 млн. лв. ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение, реши на свое заседание днес Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“.
Одобреният финансов ресурс се разпределя по 35
млн. лв. за всяка от двете схеми - „Помощ за реализи-

рането на доброволно поети ангажименти за хуманно
отношение към птиците“ и „Помощ за реализирането
на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”.
Помощта по двете схеми за хуманно отношение се
предоставя на едно сто-панство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи,
свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.
През 2020 г. ДФ „Земеделие“ изплати на 290
стопани общо над 56 млн. лв. (56 306 252 лв.) по
схемите за хуманно отношение към свинете и
птиците. 64 свиневъди получиха 19 255 304 лв.
по държавната помощ за хуманно отношение
към свинете. Над 37 млн. лв. (37 050 948 лв.) за
хуманно отношение към птиците получиха 226
стопани.
Предстои Министерството на земе-делието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“ да изготвят указания за прилагане на
схемите за хуманно отношение.
Източник: МЗХГ

114 случая на африканска чума по свинете бяха
съобщени за две седмици
В 23 държави в Европа, Азия и Африка се
наблюдава увеличаване на огнищата на АЧС.
Световната организация за здравето на
животните (OIE) съ-общи, че между 25 декември и
7 януари в световен мащаб са обявени 114 нови
огнища на африканска чума по свинете, в сравнение с 218 потвърдени случая в предишния отчет.
Общият брой на огнищата се е увеличил от 7
865 на 7 927, като 4228 огнища са само в Румъния
и 1336 във Виетнам. От новите огнища, 74 са в
Европа и 40 в Азия. Според данните, публикувани
от OIE за две седмици в 23 страни в Европа, Азия и
Африка са регистрирани нови или съществуващи
огнища.
В Европа все още има случаи на заболяването
в Германия, Латвия, Молдова, Полша, Румъния,

Русия, Сърбия и Украйна. В Азия - Китай, Индия,
Индонезия, Северна Корея, Южна Корея, Папуа
Нова Гвинея, Лаос, Мианмар, Филипините, Русия,
Източен Тимор и Виетнам имат текущи случаи.
В Африка - Намибия, Нигерия, Южна Африка и
Замбия съобщават за наличието на вируса. По
време на периода на проучването са унищожени
328 животни в Румъния, 90 в Русия и 39 в Украйна.
Веднага след като данните на OIE бяха
обобщени, в индустриална ферма в източната
част на Румъния трябваше да се унищожат 30 000
свине. Междувременно броят на случаите на АЧС
в Германия достигна 480, всички при диви свине.
Източник: EUROMEATNEWS
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БТПП пое председателството на
Асоциацията на Балканските
търговски палати за следващата 2021 г.

В края на 2020 г. в електронна
среда се проведе годишно общо
събрание на Асоциацията на Балканските търговски палати /АВС/.
Българската търговско-промишлена палата, като един от създателите
на организацията през 1994 г., бе
представена от Цветан Симеонов,
председател.
Събитието бе домакинствано
от Виекослав Вукович, председател на Външнотърговската палата
на Босна и Херцеговина, която ръководи АВС през 2020 г. Той очерта
важни тенденции в търговията в
региона, както и съвместната работа на бизнес организациите от АВС

от страните: Албания,
Босна и Херцеговина,
България, Гърция, Кипър, Косово, Северна
Македония, Сърбия,
Румъния, Турция, Черна гора. Търговският
стокообмен на Босна
и Херцеговина с Балканските страни през
настоящата
година
бележи спад с 27%
спрямо 2019 г. Сърбия
е водещ външнотърговски партньор за
този период. Според Вукович силните добросъседски отношения и
традициите в правенето на бизнес
в региона са причина спадът да е
по-малък от очакваното, на фона на
глобалната здравна криза.
Участващите в общото събрание
на АВС ръководители на търговско-промишлени палати се обединиха около мнението, че диалогът
и обменът на информация между
тях са отлични. Необходимо е да се
промотира регионът като цяло, с
добрата си свързаност, комуникативност, подходяща макроикономическа среда и конкретни силни
области. Сериозно внимание бе

отделено на постиженията на търговските палати в сферата на дигитализацията - както за обслужване
на фирмите, така и за реализиране
на редица общи проекти.
В края на събитието председателството на Асоциацията на Балканските търговски палати за следващата 2021 г. бе прието от Цветан
Симеонов, председател на БТПП.
Той посочи, че основни приоритети
през следващата година ще бъдат:
синергия за преодоляване на кризата, подпомагане развитието на
клъстерни организации в региона,
дигитализацията на търговските
палати в услуга на фирмите.
В програмата за следващата година БТПП ще заложи поредица
от виртуални събития, насочени
към стимулиране на двустранните
и многостранни търговско-икономически и инвестиционни връзки,
споделяне на опит между ТПП за
дигитални услуги, обединяване на
клъстери от региона и др.
В началото на следващата година ще бъдат представени приоритетите и програмата на АВС.
Източник: БТПП

Пет работодателски и две синдикални организации са
признати за национално представителни
Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години.
Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена
палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива.
Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“
бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите за срок от
4 години.
Източник: БСК
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Дания облага с данък тънките найлонови
(пластмасови) торбички
От тази година цената на носещата тънка найлонова торбичка независимо от размера й ще бъде поне 4
датски крони (0,52 евро).
Дания забрани тънките пластмасови торбички, като за тези, които
са позволени в магазините ще се заплащат поне DKK 4 (0,52 евро). Тънките найлонови торби обикновено
не могат да се използват повече от
един или два пъти, което е лошо използване на ресурсите. «По-голямата
част от нашите пластмасови отпадъци днес отделят дим в големите пещи
за изгаряне. Това е вредно както за
климата, така и за природата. Сега
забраняваме найлоновите торбички,
които обикновено не се рециклират.
Все още можете да си купите торбичка за вашите стоки, но в бъдеще те
ще струват поне 4 датски крони, независимо от техния размер. По този
начин всички ние ще трябва активно
да решим дали наистина се нуждаем

от торбичка», казва министърът на
околната среда Леа Вермелин. Минималната цена, определена за носеща
торбичка, независимо от размера
или материала, дава ясен сигнал, че
си струва да използвате повторно
своите торбички, а не да ги изхвърляте само след една употреба.
«Темпът на зеления преход трябва да се ускори и трябва да използваме повторно и да рециклираме много повече, отколкото днес. Забраната
на безплатните чанти е една стъпка в
борбата с културата за използване и
изхвърляне. Количеството пластмасовите отпадъци, изхвърляни в Световния океан всяка година, например са еквивалентни на цял камион с
пластмаса, който се изхвърля в морето всяка минута. Трябва да променим
това», добави Леа Вермелин.
Забраната за тънките найлонови
торбички със и без дръжки и минималната цена от 4 крони влезе в

сила на 1 януари 2021 г. Правилата
са приети от правителството и голямо мнозинство в датския парламент.
Въпреки това, много малките тънки
найлонови торбички, например за
плодове и зеленчуци, все още ще
могат да се използват, тъй като те
служат на определена цел по отношение на избягването на разхищаването на храни и хигиената на
храните. Консумацията на този вид
найлонови торбички е сравнително
малка в Дания.
Източник: EUROMEAT

ÁÎÁÀË - ÁÎßÄÆÈÅÂ
Ï Ð Å Ä Ë À Ã À

çà òðàéíè ñóðîâî-ñóøåíè ìåñíè
ïðîäóêòè îò öÿëî è ðàçäðîáåíî ìåñî

f ñòàðòåðíè êóëòóðè

• çà áúðçà ôåðìåíòàöèÿ, ñ âêëþ÷åíè ïðåäïàçíè ñòàðòåðíè êóëòóðè ïðîòèâ Ëèñòåðèÿ.
Ñúêðàùàâàò âðåìåòî çà ôåðìåíòàöèÿ è ñóøåíå. Ñòàáèëåí öâÿò è ãëàäúê ðàçðåç.
• çà òðàäèöèîííà (áàâíà) ôåðìåíòàöèÿ, ïðåäïàçâàùè îò ãðàíÿñâàíå íà ñëàíèíàòà, ñ âêëþ÷åíè
ïðåäïàçíè ñòàðòåðíè êóëòóðè ïðîòèâ Ëèñòåðèÿ. Êðàéíèÿò ïðîäóêò å ñ âèñîêî êðàéíî ðÍ,
ñèëíî èçðàçåí âêóñ íà çðÿëî ìåñî, ñòàáèëåí ÷åðâåí öâÿò è ãëàäúê ðàçðåç.
• ïðîòèâ ðàçâèòèå íà äðîæäè (îñëèçÿâàíå) ïðè îñîëÿâàíå íà öåëè ìåñà.
f õðàíèòåëíè ñðåäè è áàçè - íèñêà ðàçõîäíà íîðìà, ìàëêè çàãóáè ïðè ñóøåíå, ñòàáèëåí öâÿò.
f èç÷åðâèòåëè - ïðåäîòâðàòÿâàò ïîòúìíÿâàíåòî è ñòàáèëèçèðàò öâåòà íà ìåñíèòå ïðîäóêòè.
f àíòèîñêèäàíòè áåç Å-íîìåðà ïðîòèâ ãðàíÿñâàíå íà ñëàíèíà - çà ëóêàíêè, ñóäæóöè è äð.
f ïðîäóêò çà ïîâúðõíîñòíà îáðàáîòêà íà òðàéíè êîëáàñè ïðîòèâ áÿëà ïëåñåí.

Äà ñè âúðíåì áúëãàðñêèÿ âêóñ!
ÑÎÔÈß 1510, óë. “Ðåçáàðñêà” 15 Â; 02/936 67 62, 02/9078800, 0885 205345
e-mail: office@bobal-bg.com; trade@bobal-bg.com; tech@bobal-bg.com
ÂÀÐÍÀ
052/74 73 30
0888 631 598

ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ
042/ 630646
0887 443 039

ÑÈËÈÑÒÐÀ
086/824053
0889 516 776

ÐÓÑÅ
082/84 60 10
0887 924 898

www.bobal-bg.com

ÂÐÀÖÀ
092/62 63 69
0887 313 472

ÂÅËÈÍÃÐÀÄ
0888 767 232

ØÓÌÅÍ
0886 12 44 12
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Започва данъчна кампания
2021 г.
От 11 януари започна подаването на данъчни
декларации за доходите на физическите лица по
електронен път и в офисите на приходната агенция.
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране
и плащане през 2021 година е 31 март, а крайният срок
за обявяване на доходите е 5 май, тъй като 30 април е
почивен ден, напомнят от приходната администрация.
В началото на март в портала за електронни услуги
на НАП ще са достъпни предварително попълнените
декларации за облагане на доходите на физически
лица.
Потребителите,
които
имат
персонален
идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще
могат да се възползват от предварително въведената в
декларациите им информация за получени от тях доходи
от трудови правоотношения, граждански договори
и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски

производители, доходи от наем за имоти, чиито
наематели са юридически лица.
Лицата, извършващи дейност като търговци,
еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този
ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30
юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират
корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното
подоходно облагане/, данък върху разходите, данък
върху приходите на бюджетните предприятия, както и
данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът
за плащане на тези данъци е 30 юни.
Допълнителна информация за декларирането на
доходите за миналата година може да бъде получена на
телефона на Информационния център на НАП 0700 18
700 на цена според тарифите на съответния оператор.
Източник: НАП

Електронни касови бележки ще заместят
хартиените
Електронни касови бележки ще
заместят хартиените в определени
икономически сектори, стана ясно на
поредното заседание на работната
група за внедряване на софтуерна
фискализация. Промяната се подкрепя от Националната агенция за
приходите, като в близките седмици
приходната агенция ще обсъди
с бизнеса конкретни текстове за
изменение в законодателството.

Паралелно с това продължава
съвместната работа по създаването
на алтернативен механизъм за
отчетност
при
електронните
магазини. Работна група с представители на работодателските и
браншови организации обсъжда
възможностите за т.нар. софтуерна
фискализация, модел на която ще
бъде представен до края на януари.
На днешното заседание на работната

група бяха коментирани в детайли
видовете електронни търговци,
които ще могат да ползват новия
модел на отчетност, технологичните
изисквания и процесите, които да
осигурят софтуерната фискализация,
както и правната рамка, която ще е
необходима за осъществяване на
проекта.
Източник: НАП

Русия удължи срока на хранителното ембарго
Руското правителство удължи хранителното
ембарго до 31 декември 2021 г. Това става ясно
от публикуваното постановление на официалния
портал за правна информация, цитиран от vesti.ru.
Месото и млечните продукти от САЩ, ЕС, както и

Великобритания и Северна Ирландия, попадат под
забраната за доставки за Русия. Списъкът включва и
други държави, които подкрепиха санкциите срещу
Руската федерация - Канада, Норвегия, Австралия,
Украйна, Черна гора, Албания, Исландия.
През 2014 г. Русия наложи забрана за доставка
на продукти от Европейския съюз и редица страни,
които подкрепиха антируските санкции. Сред тях са
месо и млечни продукти, риба, зеленчуци и плодове.
Президентът Владимир Путин удължи хранителното
ембарго до 31 декември 2020 г., но Русия няма да
отмени санкциите само от своя страна - всички
държави трябва да премахнат взаимните ограничения
наведнъж. Санкциите срещу Руската федерация
остават, поради което хранителното ембарго също се
удължава, отбелязва изданието.

Снимка: Shutterstock

Източник МЕНИДЖЪР.NEWS
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Със своите знания, опит и компетентност експертите
на Асоциация на месопреработвателите в България помагат
на фирмите от месната индустрия
Ние провеждаме индивидуални обучения по:
 добри практики
 НАССР система
 проследимост
 сензорен анализ
Обученията се провеждат в офиса на АМБ или на място в обекта.
Ние консултираме фирмите професионално и компетентно по:
 законодателство в областта на храните;
 системите за самоконтрол, разработени във фирмите
 етикетиране на месо и месни продукти
 определяне на хранителните стойности на месни продукти
 обозначаване страна на произход/място на произход на
основна съставка

Ние разработваме системи за
самоконтрол ( Добри практики
и НАССР система) за обекти за
производство и търговия с храни
Ние провеждаме вътрешни одити
на системите за управление по
безопасност на храните (СУБХ)
Ние валидираме етикети за
съответствие с нормативните
изисквания.
Ние провеждаме семинари,
кръгли маси по актуални проблеми

Асоциация на месопреработвателите в България е
единствената, която издава и разполага със специализирана
литература в областта на месната индустрия
СБОРНИЦИ С ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ
РЕЦЕПТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ:

 Луканки и суджуци
 Салами полутрайни и трайни
варено-пушени

 Салами полутрайни и трайни сурово-сушени







и сурово сушени и пушени
Колбаси варени и варено-пушени
Деликатеси от нераздробеномесо
Сурови месни продукти от раздробено и
нераздробено месо
Субпродуктови колбаси и саздърми
Диетични месни продукти
Продукти от птиче месо
ДРУГИ ИЗДАНИЯ:

 ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
за етикетиране на месо и месни продукти

 ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за



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

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

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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Китайската икономика постигна
2,3% ръст през 2020 г.
Тя е единствената голяма икономика, която отбелязва растеж

Китай постигна 2,3% икономически
растеж през 2020 г., като вероятно
се превърна в единствената голяма
икономика, която се разраства,
тъй като магазините и фабриките
отвориха сравнително рано след като
бяха затворени заради ограничаване
на коронавируса. В същото време
САЩ, Япония и Европа се борят с нови
и нови огнища на заболяването, отбелязва AP.
Ръстът през трите месеца,
приключващи през декември, е 6,5%
в сравнение с година по-рано, и 4,9%
спрямо предходното тримесечие и
по-голям от очакванията на много
анализатори, показват официалните
данни.
В началото на 2020 г. активността
се сви с 6,8% през първото
тримесечие, тъй като управляващата
комунистическа партия предприе
безпрецедентната по това време
стъпка за затваряне на по-голямата
част от икономиката си, за да се
пребори с вируса. Следващото
тримесечие Китай стана първата
голяма страна, която отново отчете
икономически ръст (+3,2%), след като
партията обяви победа над вируса
през март и позволи на фабрики,
магазини и офиси да отворят отново.
Износът бе стимулиран от
търсенето на китайски маски и други
медицински стоки.
Икономиката „се възстановяваше
стабилно“ и „жизненият стандарт
беше осигурен насилствено“, се
казва в изявление на Националното
статистическо бюро. В него се казва
още, че целите на управляващата

партия за развитие са
„постигнати по-добре
от очакванията“, но
не се посочват подробности.
2020 г. е годината
с най-слаб растеж в
Китай от десетилетия.
Стойностите са дори
под 3,9% ръст от 1990
г. след репресиите
върху демократичното движение на площад „Тянанмън“, което
доведе до международната изолация на Китай.
Международният валутен фонд
и анализатори от частния сектор
очакват икономическият растеж да
нарасне допълнително тази година
до над 8%.
Износът се увеличи с 3,6%
през миналата година въпреки
търговската война с Вашингтон.
Износителите взеха пазарен
дял от чуждестранни конкуренти, които все още са
изправени пред антивирусни
ограничения.
Разходите на дребно
се свиха с 3,9% през 2019
г., но спечелиха 4,6% през
декември в сравнение с
година
по-рано,
когато
търсенето се оживи. Потребителските разходи се
възстановиха над нивата от
предходната година през
тримесечието, завършващо
през септември.
Онлайн продажбите на
потребителски стоки са се
увеличили с 14,8%, тъй като
милиони семейства, на които
е било наредено да останат
у дома, са се насочили към
закупуване на хранителни
стоки и дрехи онлайн.
Индустриалното производство се увеличава с 2,8%
спрямо 2019 г. Активността
се е ускорила към края на
годината. През декември
производството е нараснало
със 7,3%.

Китай отново наложи контрол
върху
пътуванията
в
някои
райони след множество случаи
на коронавирус този месец, но
по-голямата част от страната не
е засегната. Властите призоваха
обществеността да избягва пътувания
и големи събирания по време на
почивните дни за Лунната нова година
следващия месец, когато милиони
хора обикновено посещават родните
си градове. Това може да доведе
до намалени разходи за пътувания,
подаръци и ресторанти.
Другата активност обаче може да
се увеличи, ако фермите, фабриките
и търговците продължат да работят,
вместо да затварят за две седмици
за празника, казва Чаопинг Жу от JP
Morgan Asset Management. „Вероятно ще се наблюдават необичайно
високи темпове на растеж през това
тримесечие“, каза Жу.
Източник: economy.bg
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АМБ благодари на всички членове,
колеги и партньори за отправените пожелания.
Нека да е здрава и успешна новата
2021 година!
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Република България
4000, Пловдив
бул. “Марица” № 26

РЕКТОР: тел.: + 359 32 643 00
факс: + 359 32 644 10
Е-mail: геctor_uft@uft-plovdiv.b

http://www.uft-plovdiv.bg
Катедра „Технология на месото и рибата“

Честито Рождество Христово!
Мирна и щастлива Нова Година!
Нека Коледа Ви донесе крепко здраве, творческо
вдъхновение и благополучие!
Пожелаваме през Новата 2021 г. всичките Ви дела бъдат
увенчани с успех и да носят удовлетворение и радост!

Чл.-кор. проф. дтн. инж. Стефан Г. Драгоев
(Ръководител на катедра „Технология на месото и рибата“)
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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

Официален представител за България
на мобилни скари TRAILBLAZER BBQs
Продажби и наем: 0887 621 984

Фирма Джиев АД отдава под наем
следните свои имоти:
1. Промишлена сграда със сухи складове,
транжорни и стелажирани хладилни камери
с работна температура до минус 18 °С. Обща
площ 6350 м2 – работна височина 5 м; зали за
шоково замразяване с обща площ 200 м2, санитарни и офис помещения. Достъп посредством TIR рампа с 4 ролетни врати. 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.
За контакт: тел. 0884 119 108

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

ФИРМА„МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ПРОДАВА употребявани месопреработващи машини: кутер Нити
Казанлък 120 – литров неръждаем; месомелачка
160 мм; хидравлична гилотина; бъркачка 160 л;
инжектор 25-иглен; вакуум тумблер 150 л.
Тел.: 0887 961 877.
ФИРМА „НЕСТО“ ЕООД ПРЕДЛАГА: голямо
разнообразие от РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ на
склад. ИЗКУПУВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА
МЕСОПРЕРАБОТКА. GSM: 0888 38 84 44.
E-mail: office@nesto.bg. www.nesto.bg
МЕСОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ в с.ЛЕСИДРЕН
ПРЕДЛАГА свинско трупно драно и свинско
трупно белено месо. За контакт: тел. 0888 97 11 22.
ИЗКУПУВАМЕ ВСЯКАКВИ МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА. За контакт: 0896 61 20 08.
ПРОДАВАМ:
• КАЗАН за варене на шунка. Цени по споразумение.
Тел: 0888 509 391 - Румен Тодоров

„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
месопреработка 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, белено 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
машини с марка MULTIVAC: еднокамерни и двукамерни вакуум опаковъчни машини, полуавтоматични и автоматични трейсийлъри, термоформовъчни
машини. За контакт: „МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
Тел./факс: 02 988 55 00, 02 988 55 88. GSM 0886 027 616;
e-mail: office@bg.multivac.com. www.multivac.bg
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