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Роботизирани решения
за автоматизация на опаковането

www.intrama-bg.com

Моята ERP.
Тя ми улеснява
решенията.
Вземането на правилни решения – това сега

е най-важното за всяко месопреработвателно

предприятие. Подробни отчети, най-актуалните данни
от производството, развитие в поръчките: CSB-System

Ви дава точно тази прозрачност с натискането на един
клавиш. За да можете да вземате сигурни решения
дори в несигурни времена.

Повишена производителност, постоянна скорост
и прецизност, без необходимост от почивка.

� www.intrama-bg.com

Повече за нашите решения за
www.csb.com/bg
месопреработвателни предприятия: www.csb.com
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От 31 декември 2021 г. търговия с храни от
разстояние може да се извършва само от лица,
регистрирани по Закона за храните
На 30 ноември е публикувана Наредба № 12 от 18 ноември 2021 г. за специфичнитеизисквания при търговия с
храни от разстояние на МЗХГ.
Търговия от разстояние е предлагане и разпространение на храни чрез средствата за комуникация от разстояние - интернет страница, социална медия, телефонен
номер, пощенски адрес, електронна поща и др., между
бизнес оператори с храни или между бизнес оператор
и краен потребител, като получаването на храните може
да се извършва чрез директна доставка посредством
пощенска, куриерска услуга или със собствен транспорт
на бизнес оператора или доставчика на услуги или чрез
доставяне на място, определено от получателя.
Търговия с храни от разстояние може да се извършва
само от лица, регистрирани съгласно Закона за храните
Бизнес оператор и доставчик на услуги, които пускат
на пазара храни чрез средства за комуникация от разстояние предоставят на потребителите:
n информация за храните, които се търгуват от разстояние в съответствие с изискванията на чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, на Закона за храните и на подзаконовите актове по прилагането му и
n информация съгласно чл.4 от Закона за електронната търговия.
При транспорт на храни, търгувани от разстояние се
използват превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания и/или са снабдени с контейнери за
транспортиране на храни. Могат да се използват мотоциклети, мотопеди, индивидуални електрически превозни средства и велосипеди, които трябва да са снабдени с

контейнери или други подходящи вторични транспортни
опаковки. Допуска се
доставяне на храни
и без използване на
превозни средства,
ако се използват контейнери или други
подходящи вторични
транспортни опаковки, както и използването на пощенски и
куриерски услуги.
При всички средства за транспорт задължително се
спазват приложимите хигиенни изисквания.
При извършване на търговия с храни от разстояние се
доставят предварително опаковани храни или опаковани
в търговските помещения по заявка на потребителя.
Лицата, които извършват доставки на храни при търговия от разстояние до краен потребител, трябва да притежават лични здравни книжки.
Официалният контрол при търговия с храни от разстояние се извършва от Българската агенция по безопасност на храните, а на бутилирани натурални минерални,
изворни и трапезни води от регионалните
здравни инспекции.
За целите на официалния контрол се вземат проби
от храни, търгувани от разстояние чрез поръчка
през средството за комуникация от разстояние.
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Европейска среща
на върха се състоя на
форума „Криза и зелена
сделка: Време за бързи
решения в земеделието“. Международната
конференция, организирана от „Стандарт” и
Атидже Вели, евродепутат от „Обнови Европа”/
ДПС, бе част от националната кампания в подкрепа на родните производители, преработватели и търговци
„ДА! На българската храна”, която медията провежда вече 15-а година.
Специални съвети към българските фермери даде еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски. Той обясни всички европейски
възможности, от които могат да се
възползват българските компании
в земеделието и хранително-вкусовата индустрия. Ето какво каза той:
Дами и господа, за мен е огромно
удоволствие да се обърна към вас
днес при откриването на този важен форум. Вече сме в четвъртата вълна на тази пандемия, която
оказа влияние върху почти всички
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сектори на нашата икономика.Но
по време на пандемията веригите
за доставка на храни в Европейския
съюз се оказаха устойчиви. Доставките на храни за потребителите
продължиха по време на пандемията
и ние избегнахме хранителна криза,
която да допълни здравната криза
в Европейския съюз. Можем да се гордеем с това, но трябва да си вземем
и поука. Трябва да променим начина,
по който произвеждаме, обработваме и консумираме храна. Необходимо
е всички участници по веригата за
създаване на стойност на храните
заедно да се стремят към устойчива
хранителна система. С приемането
на плана за действие при извънредни ситуации за снабдяване с храни

и осигуряване на продоволствена
сигурност през ноември, Комисията
иска да увеличи продоволствената
сигурност в ЕС. Също така трябва да
укрепим позициите на земеделските
стопани във веригата за доставка
на храни и да им помогнем да станат по-конкурентоспособни както
на вътрешния, така и на външния
пазар. Стратегията „От фермата
до вилицата“ обхваща продовол-
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ственото измерение на европейската Зелена сделка и проправя
пътя към по-устойчива система
за доставка на храни. В нея се признава и необходимостта от справедлива икономическа възвръщаемост за земеделските стопани и
във веригата за доставки. Новата
обща селскостопанска политика
ще бъде основният инструмент
за подпомагане на земеделските
стопани в този преход. Тя е възможност за подкрепа на малките и средните семейни ферми, късите вериги
за доставка на храни, хуманното
отношение към животните и продуктите с висока стойност. Време е да
се подобри ефективността и ефикасността на директните плащания и да се гарантира, че ресурсите
отиват там, където са най-необходими. Всички ние, включително държавите членки и другите заинтересовани страни, трябва да бъдем
стратегически и амбициозни в създаването и развитието на селското
стопанство, което искаме да оставим на бъдещите поколения. България разполага с добре развит селскостопански сектор, който е изправен
пред сериозни предизвикателства.
Проблеми, свързани с ниската рентабилност, най-вече в скъпоструващата стопанска дейност, като
например животновъдството, производството на плодове и зеленчуци,
навсякъде където производството
се свива. Непреработените продукти с ниска добавена стойност все
още доминират в износа. Търговията със селскостопански продукти е
под средната за ЕС, което се дължи
на продължаващия голям брой малки, полупазарни стопанства с ниско
ниво на организация и трудности
при достъпа до пазари. Други пречки са недостатъчните нива на иновации и научноизследователска и
развойна дейност, ниското ниво на
обучение на земеделските стопани
като цяло и трудният достъп до
необходимия капитал. Но България
също има силни страни и потенциал
за развитие.
България има положително търговско салдо в областта на хранително-вкусовата промишленост с
останалата част от Европейския
съюз и с останалия свят, доколкото селскостопанският сектор
представлява почти 1/5 от износа
на страната през 2017 г., и има още
потенциал за развитие. Накрая, и
съвсем конкретно, кампаниите за
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но и климатично неутрална“, посочи
Баску. По думите му, амбицията на ЕК
е до 2030 г. парниковите газове да са
намалели с 50%.

популяризиране на селскостопанските продукти на ЕС имат за цел да
открият нови пазарни възможности за земеделските производители
от ЕС и за хранителната промишленост като цяло, както и да им помогнат да развият съществуващия
си бизнес. В предстоящата работна
програма за 2022 г. и допустимите
организации, представляващи производителите, могат да кандидатстват за програми на вътрешния
пазар и в трети страни. Кандидатурите ще бъдат отворени през
януари, а крайният срок се очаква
през пролетта на 2022 г. Общият
бюджет, отбелязан за съфинансиране на програмите за насърчаване
през 2022 г., ще бъде 176,4 млн. евро.
От 2016 г. насам Европейският съюз
съфинансира девет програми, от
които се възползват български
организации /от сектора, включващ цветя, вино, мед, плодове, зеленчуци, сокове, географски указания и биологични продукти.“
Цялото приветствие може да
прочетете ТУК:
https://www.standartnews.
com/da-na-blgarskata-khrana/
evrokomisar-voychekhovskiblgariya-ima-potentsial-vbiozemedelieto-478900.html
На въпросите на бизнеса отговаряха най-големите експерти в Европа.
Земеделието е приоритет за Европейската комисия. Предприели
сме мерки, които могат да помогнат
на всички държави членки. Работим
за това да се коригират цените на
енергията за земеделците.Това заяви
Пиер Баску, директор „Устойчивост и
подпомагане на доходите”, в Главна
дирекция „Земеделие и развитие на
селските райони“ в Европейска комисия. Той представи Зелената сделка, която е една от шестте основни
цели на Комисията, заедно с устойчивост и климатична неутралност. „Това
е нова стратегия на растеж - да трансформираме европейската икономика, която да бъде устойчива, ефектив-

Детайли от новата Обща селскостопанска политика на ЕС разясни
Улрике Мюлер, евродепутат от група „Обнови Европа“. Тя разкри някои
промени, договорени след последните преговори за ОСП. Сред тях е,
че сертифициращите органи трябва
да имат експертиза по ОСП. Дава се
власт на ЕК да проверява дали националните стратегически планове по
ОСП се прилагат правилно. ЕК мож да
спира плащания, ако има нарушения.
Европарламентът ще има правомощия за подобряване работата на ЕК.
Екологичните амбиции на Зелената
сделка - ще има 35% увеличение на
екофондовете.

Атанас Урджанов, председател
на Асоциацията на месопреработвателите сподели, че положението на
нашите животновъди, на нашите
свиневъди, е катастрофално. Заради
скъпия ток, високата цена на фуража и ниската цена на свинското месо
животновъдни стопанства са пред
фалит и попита евродепутата как
ще бъдат подпомогнатибългарските
производители за високите цени на
тока и Как ще ще бъдат подпомогнати
свиневъдите да получават по-големи
помощи? Тя отговори, че в Европейския парламент преди 3 седмици са
обсъждали ситуацията на пазара и
какво може да направи Европарламентът с контрол или корекция на
цените. „Земеделците са принудени
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да увеличават цените, когато разходите им се увеличават“, каза Улрике
Мюлер. Тя посочи, че сигналът от
всички земеделци в сектора е изключително важен за евродепутатите.
„Всичките сдружения на земеделски
производители надигат глас. Освен
електроенергията се увеличават и
цените на торовете. Ние притискаме
ЕК за всички проблеми, поставени
от земеделския бранш в държавите
членки. Искрено се надявам да намерим решение“
За българските производители и
преработватели от особено значение беше участието на Пека Песонен,
генерален секретар на Копа Коджека. А за малките ферми и младите
фермери - съветите на Диана Ленци,
председател на Европейския съвет
на младите фермери.

Модератор на специализирания
панел „Зелената сделка и бъдещето
на агросектора“, в който се обсъждаха европейските възможности за
България, беше евродепутатът от
ДПС/“Обнови Европа“ Атидже Вели,
който отговаря пряко за цялата Общо
селскостопанска политика на ЕС.
В първия панел «Неотложни мерки срещу кризата. Как българските
производители да станат конкурентни на външния пазар», своите въпроси и препоръки към изпълнителната
и законодателната власт в България
поставиха браншовите организации
в областта на земеделието и храните,
търговските вериги и компании.

www.teatrading.eu
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Атанас Урджанов призова ДДС
за храните да бъде намален от 20 на
9%, тъй като това е единствената антиинфлационна мярка, която може
да предотврати вдигането на цените
на храните. Защото ако българските
производители вдигнат цените, потребителите ще се ориентират и ще
купуват вносни храни, които са на
по-ниски цени, поради ниската ДДС
ставка в останалите държави от ЕС.
България е една от трите страни в
ЕС с 20% ДДС на храните. Друг голям
проблем за месопреработвателите е
липсата на работна ръка.
Всички браншови организации
от хранителната индустрия са на
мнение, че потреблението пада заради високите цени на храните и индустрията има спешна нужда от подкрепа. Искането е в полза на всички
потребители, това
е антиинфлационна мярка. С намаляване на ДДС
няма да намалеят
приходите в хазната каквито са опасенията, а напротив - сивият сектор
ще изсветлее. Пример е Румъния,
където два пъти

намаляваха ДДС на храните и приходите не паднаха, а
напротив - покачиха се при намаляване на ставката. От
бранша вярваме,
че това е начинът
да се върне лоялната конкуренция.
Защото нелоялната
уврежда не само
фиска, но и всички производители,

които плащат данъци. Надяваме се
да бъдем чути, защото това е в обществен интерес. Преди 2 дни Съветът на финансовите министри на ЕС
взе решение всяка държава да има
право сама да диференцира ставката на ДДС за определени групи стоки, сред които и храни, припомни
Мариана Кукушева, председател на
УС на Браншовия съюз на хлебарите и сладкарите в България, която бе
модератор на панела, в който бяха
обсъдени най-важните политики в
агросектора. „Уверени сме, че през
2022 г., при 9% ДДС паричният поток
в държавата ще бъде по-голям“, каза
още Кукушева. И поясни, че това означава по-малко корупция.
Във форума участваха още зам.председателят на НС Ива Митева,
експерти в областта на земеделието
от политическите партии, депутати,
Димитър Събев - зам.министър на
земеделието, храните и горите, Ивелина Пенева - зам.министър на икономиката, посланиците на Кралство
Мароко Н. Пр. Закия ел Мидауи, на
Република Турция Айлин Секизкьок,
на Азербайджан Хюсеин Хюсейнов и
на Румъния - Бръндуша Предеску.
По време на събитието бяха наградени най-успешните в износа и
онлайн търговията. „Стандарт“ винаги търси и показва добрия пример.
Това ще направим
и днес. Миналата
година
пандемията удари най-много
износа. Затова тази
година наградите на
„Стандарт“ са за износителите,
които
имат устойчивост на
външния пазар. Това
заяви зам.главният
редактор на „Стандарт“ Екатерина Николова. След отличените е и Белла България АД – член на
Асоциация на месопреработвателите
в България. Наградата беше връчена
от Пламен Абровски, депутат от ИТН.
Изпълнителният директор на компанията Елза Маркова благодари на
организаторите за високата оценка и
увери, че Белла България ще продължава да произвеждаме качествени
храни, които достигат до пазарите на
всички континенти.
Източник: Стандарт
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Нови правила за ставките
на ДДС предлагат по-голяма
гъвкавост на държавите членки, като подкрепят
приоритетите на ЕС в областта на екологията,
цифровизацията и общественото здраве
Комисията приветства постигнатото на 7 декември
споразумение между финансовите министри на ЕС за
актуализация на съществуващите правила за ставките
на данъка върху добавената стойност (ДДС) за стоки
и услуги. Новите правила ще дадат на правителствата
по-голяма гъвкавост по отношение на ставките, които
могат да прилагат, и ще гарантират равно третиране
на държавите — членки на ЕС. Същевременно актуализираното законодателство ще приведе правилата
за ДДС в съответствие с общите приоритети на ЕС, като
например борбата с изменението на климата, подкрепата за цифровизацията и опазването на общественото здраве. Сега по този окончателен текст трябва да се
проведе консултация в Европейския парламент.
Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: „Днешното единодушно споразумение за модернизиране на правилата за ДДС е
много добра новина. То идва след маратон от преговори и показва, че когато има желание, начин се намира
— общоевропейски път напред. Държавите членки ще
разполагат с по-голяма гъвкавост да отразяват избраните национални политики в системите на ДДС,
като същевременно осигуряват съгласуване с общоевропейските приоритети: екологичен и цифров превод
и, разбира се, опазване на общественото здраве.“
Съществуващите правила за ставките на ДДС са в
сила вече 30 години и имаха спешна нужда от модернизиране с оглед развитието на общите правила за
ДДС през годините. Затова Комисията предложи реформа на ставките на ДДС през 2018 г.
Днешното споразумение ще гарантира, че правилата за ДДС на ЕС са изцяло в съответствие с общите приоритети на политиката на ЕС. Днешното съобщение ще
се спре на тези въпроси, като разгледа следното:
 Актуализиране на списъка на стоките и услугите (приложение III към Директивата за ДДС), за които
всички държави членки могат да прилагат намалени
ставки на ДДС. Добавените към списъка нови продукти
и услуги служат за опазване на общественото здраве,
полезни са за околната среда и подпомагат цифровия
преход. Когато правилата влязат в сила, държавите
членки за пръв път ще могат да освобождават от ДДС
някои стоки и услуги от списъка, за които се счита, че
обхващат основни нужди.
 Премахване до 2030 г. на възможността държавите членки да прилагат намалени ставки и да освобождават стоки и услуги, които се считат за вредни за

околната среда и за целите на ЕС във връзка с изменението на климата.
 Разрешаване във всички държави на дерогациите и освобождаванията за конкретни стоки и услуги,
които са въведени по исторически причини в някои
държави членки, за да се гарантира равно третиране и
да се избегне нарушаването на конкуренцията. Обратно, съществуващите дерогации, които не са обосновани от целите на обществените политики, с изключение на подкрепящите действията на ЕС в областта на
климата, трябва да бъдат преустановени до 2032 г.
В основата на днешните нови правила е предишното споразумение да се преобразува системата на ДДС
на ЕС в такава, при която ДДС се плаща в държавата
членка на потребителя, вместо в държавата членка на
доставчика. Това означава, че ще е по-малко вероятно
голямото разнообразие на ставките (договорени днес)
да попречи на функционирането на единния пазар или
да доведе до нарушаване на конкуренцията. Същевременно ще се избегне умножаването на намалени ставки, което би застрашило способността на държавите
членки да събират приходи в периода след COVID-19.
В идните години държавите членки ще трябва да
полагат усилия за устойчиво възстановяване от пандемията от COVID-19 и да инвестират сериозно в екологичния и цифровия преход. В този контекст е особено
важна защитата на публичните приходи. Ето защо в актуализираното законодателство се посочват и минималните намалени ставки, както и максималният брой
стоки и услуги в приложение ІІІ, за които държавите
членки могат да прилагат тези ставки (вж. Въпроси и
отговори за допълнителна информация). За пръв път
обаче държавите членки ще могат и да прилагат една
намалена ставка, по-ниска от 5 %, или да освобождават от ДДС малък брой стоки от списъка.

Следващи стъпки

До март 2022 г. актуализираните правила ще бъдат
изпратени в Европейския парламент за провеждане
на консултации по окончателния текст. Когато бъде
официално прието от държавите членки, законодателството ще влезе в сила 20 дни след публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз, което ще
позволи на държавите членки да прилагат новата система, считано от тази дата.
Източник: Европейска Комисия
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Селскостопанска статистика на ЕС:
субсидии, работни места и
производство
Селското стопанство е важен отрасъл за всички страни от ЕС и всички те получават средства от ЕС чрез
Общата селскостопанска политика (ОСП). Тези фондове
подпомагат земеделските производители директно чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието и селските
райони, действията в областта
на климата и управлението на
природните ресурси чрез Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.
Селскостопански
субсидии от ЕС по
държави
През 2019 г. 38,2 милиарда
евро са изразходвани за директни плащания към фермерите и 13,8 милиарда евро за
развитие на селските райони.
Още 2,4 милиарда евро са изплатени в подкрепа на пазара
на селскостопански продукти,
показва справка на сайта на
Европейската комисия.
Правилата, уреждащи как се
изразходват средствата от Общата селскостопанска политика, се определят от дългосрочния бюджет на ЕС. Настоящите
правила важат до декември
Инфографика с карта, показваща размера на субсидиите от
2022 г., след което най-новата
Общата селскостопанска политика на държави от ЕС през 2019 г.
реформа на Общата селскостопанска политика ще влезе в
сила и ще продължи до 2027 г. ботни места през 2019 г. и 3 769
През 2019 г. най-много са за850 работни места в производ- етите лица в селското стопанСтатистика за заетостта в ството на храни (през 2018 г.) и ство в Румъния, докато Дания
селското стопанство на ЕС представлява 1,3% от брутния е страната с най-много хора,
Селскостопанската индус- вътрешен продукт на ЕС през заети в производството на хратрия подкрепя 9 476 600 ра- 2020 г.
ни през 2018 г.
q
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За всяко похарчено евро
селскостопанският сектор създава допълнителни 0,76 евро
за икономиката на ЕС. Брутната добавена стойност от селското стопанство – разликата
между стойността на всичко,
произведено от първичния
селскостопански сектор на ЕС,
и цената на услугите и стоките,
използвани в производствения процес – е 178,4 милиарда
евро през 2020 г.

Инфографика, показваща заетостта в селското стопанство (през 2019 г.)
и производството на храни (през 2018 г.) по страна от ЕС.

Селскостопанско
производство в Европа
Селското стопанство на ЕС
произвежда богато разнообразие от хранителни продукти, от
зърнени храни до мляко. ЕС е
приел законодателство, за да
гарантира, че храните, произведени и продавани в ЕС, са
безопасни за консумация.
Стратегията на ЕС от фермата до трапезата, обявена през
2020 г., има за цел да гарантира, че храната се произвежда
и по-устойчиво. Депутатите искат да намалят употребата на
пестициди, за да защитят подобре опрашителите и биоразнообразието, да сложат край
на използването на клетки в
животновъдството и да увеличат използването на земята
за биологично земеделие до
2030 г.
Източник: CAP GreenZone

Инфографика, показваща количеството произведени храни (през 2019
г.) в ЕС.
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Съветът прие по-справедлива,
по-екологична и в по-голяма
степен основаваща се на
качеството на изпълнението
селскостопанска политика

q
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Съветът прие официално новата обща селскостопанска
политика (ОСП), която ще се прилага в периода 2023 – 2027 г.
Целта на новата ОСП е:
 да се гарантира устойчиво бъдеще за европейските земеделски стопани
 да се осигури по-целенасочена подкрепа на малките земеделски стопанства
 да се позволи по-голяма гъвкавост на държавите
членки за адаптиране на мерките към местните условия
Трите регламента, които съставляват пакета за реформа на ОСП, са подписани от Съвета и от Парламента и са
публикувани в Официален вестник. Новите разпоредби
ще породят действие от 2023 г.
 РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2021/2115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите
планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите
членки по линия на общата селскостопанска политика
(стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)
и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС)
№ 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013
 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2116 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 декември 2021 година относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2117 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 декември 2021 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване
на обща организация на пазарите на селскостопански
продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество
на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014
за определяне, описание, представяне, етикетиране и
правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в
най-отдалечените региони на Съюза
Регламентите може да прочетете ТУК: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2021:435:TOC

Полша предприе действия, за да спаси своята
свиневъдна индустрия
Полските власти обявиха поредица от мерки
за свиневъдите в страната,
които са изправени пред
големи загуби поради кризата с АЧС и COVID-19. Финансова помощ ще бъде
отпусната за свиневъди,
които имат свине майки
с прасенца, родени между 15 ноември 2021 г. и 31
март 2022 г. Помощта ще
бъде €215 за максимум 10
прасенца, родени на свиня
майка и до максимум 5000 прасенца
(500 свине майки). Прогнозната стойност на тази помощ възлиза на 86
млн.евро. Заявленията трябва да се
подават между 1 и 30 април 2022 г.,
а помощите ще бъдат изплатени през
юни, съобщават от Министерството
на земеделието.
В момента Полша е петият вносител на свинско месо в ЕС, въпреки
че доскоро страната се смяташе за
един от големите производители на
свинско месо в региона. Поради въздействието на продължаващите огнища на африканска чума по свинете

и продължаващия негативен ефект
от пандемията COVID-19, секторът е
изложен на риск. Страната внася 40%
от прасенцата, използвани за възстановяване на стопанствата и много
фермери са решили да преустановят дейността си. Миналата година
работещите свинеферми в Полша са
били 104 000, но броят им е намалял
през последните 12 месеца, каза Витолд Чойнски, президент на Полския
съюз за месопреработвателите. Въпреки че през последните три години в малките и средните стопанства
са регистрирани загуби, ситуацията
се влоши през последните няколко

месеца, тъй като високите
нива на производство в други страни от ЕС и прекъсванията на износа, високите
цени на фуражите и енергията засегнаха сериозно
представянето на полската
свиневъдна индустрия. Според Полския съюз на производителите и работещите в
месната индустрия (UPEMI):
„имаше значителен спад в
цените, плащани за прасетата; от друга страна, сме
свидетели на рязко увеличение на
производствените разходи“.
„Последицата от тази тенденция
може да бъде траен срив на полското
свинско производство. Фермерите,
които ликвидират стадата днес, вероятно няма да се върнат към свиневъдството в бъдеще. Така Полша
ще стане още по-зависима от вноса
на свинско месо. Това ще има отрицателен ефект не само върху земеделския бизнес, но и върху преработвателните предприятия“, се казва в
изявление на Съюза.
Източник: Euromeat.news
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На портала за обществени консултации е публикуван Проект на
Постановление за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от
професии за учебната 2022/2023
година и на актуализиран Списък
със специалности от професии, по
които е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара.
По информация от нашите
членове през последните години има голяма необходимост

декември 2021 г.
от квалифицирани
специалисти в сектор месопроизводство. В държавните
и общинските професионални
гимназии няма пълни
паралелки по Професия код: 541010
„Техник - технолог
в хранително-вкусовата промишленост: Специалност:
код 5410104 „Производство на месо,
месни продукти и риба” и по
Професия код: 541020 „Оператор
в хранително - вкусовата промишленост“: Специалност: код
5410203 „Производство на месо,
месни продукти и риба“.

Във връзка с
това Асоциация на
месопреработвателите в България
изпрати становище с предложение в Списъкът на
защитените
от
държавата специалности от професии за учебната
2022-2023 г., да
бъдат
включени, като защитени специалности
- Специалност с код 5410104
„Производство на месо, месни
продукти и риба“, от Професия
с код 541010 “Техник - технолог
в хранително - вкусовата промишленост“.

Първа прогноза на Rabobank за 2022 г. за пазара
на птиче месо за периода януари - април 2022 г.
Очаква се глобалните пазари на птиче месо да бъдат
силни през 2022 г. на фона на
възобновяващите се икономики, повишаването на нивата на
ваксинация и по-силните икономически условия.
Този подобряващ се глобален пазарен контекст обаче
ще бъде с възходи и падения
в зависимост от развитието
на Covid-19. Индустрията ще
трябва да бъде готова да коригира каналите за продажба в отговор на правителствените мерки.
Други предизвикателства са, очакванията разходите за фуражи и други разходи, като транспорт и
енергия, да останат високи. Наличността и цената
на труда се превърнаха в голям проблем в много
страни, ограничавайки производството на някои
пазари. Логистиката стана по-сложна поради ограничената наличност на хладилни съоръжения и високите разходи. Високите разходи за стомана, скъпата работна ръка и притесненията за по-високи
лихвени проценти забавят инвестициите на зелено
и ще намалят растежа на предлагането.
Комбинацията от по-силно търсене и тези предизвикателства при предлагането ще създаде среда
с по-високи цени, което ще накара производителите да се съсредоточат върху добивите, доставките
и ефективността във веригата на стойността, за да
намалят използването на фураж и труд. Това също

ще доведе до нови усилия за
продоволствена сигурност за
намаляване на инфлацията и
поддържане на достъпна цена
на птичето месо, особено в
развиващите се пазари.
Някои акценти от доклада:
ü
Глобалното търсене
на птиче месо ще бъде силно, като се очаква глобалният
растеж да достигне 2%, въпреки ограниченията, причинени
от предизвикателствата на предлагането.
ü Ръстът на предлагането през втората половина на 2021 г. е ограничен от високите разходи, инфлуенцата по птиците и други заболявания, намален капацитет и ограничена наличност на суровини
като генетика и фуражни добавки.
ü Очаква се вложените разходи да останат високи през 2022 г., с продължаващи повишени и нестабилни цени на фуражите и високи разходи за труд,
логистика, енергия и строителство. Достъпът до финансиране и оперативната ефективност ще бъдат
ключови фактори за успех за управление на по-високите разходи.
ü Глобалната търговия ще бъде силна, но нестабилна предвид контекста на относително ограничени доставки и продължаващи смущения, свързани с
Covid-19, случаи на инфлуенца по птиците и възстановяване на африканската чума по свинете.
Източник: CLITRAVI
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Как празнуват Коледа в различните
краища на България?
Как празнувате Коледа във вашите семейства?
А знаете ли как празнуват хората от различните краища на България? Предлагаме ви едно пътешествие из различните области и техните традиции и обичаи, тачени още от дедите ни.
Надяваме се, че ще ви бъде интересно и ще
усетите по-силна връзка с корените си, където и
да се намирате! Защото, както са казали старите
българи:
„НА КОЛЕДА ВСЕКИ СЕ ПРИБИРА У ДОМА!“.
Има някои традиции, които се знаят и пазят
във всеки български дом, без значение в коя област се намира! Дори днес да нямаме възможност
да изпълним всички от тях, те са закодирани в ума
и сърцата ни. Затова нека започнем с тях!
БЪДНИ ВЕЧЕР
В навечерието на Коледа се случва най-тайнствената и магична вечеря, а именно Бъдни вечер.
Приготовленията за нея започват още от сутринта
и всяко действие и предмет има своята символика.

Бъдникът
Той се отсича от най-младия мъж в семейството. Трябва да е от плодовито дърво – дъб, бряст,
круша или дрян. Преди да го отсече, мъжът моли
за прошка. Бъдникът не бива да докосва земята,
затова се носи на дясното рамо. Със запалването
му започва самата Бъдни вечер.
Бъдникът е символът на зараждащата се светлина. Трябва да се остави да изгори до край, а на
сутринта въглените да се загасят с вино. Пепелта
му се използва за лек и за плодородие.
Боговица
Това е обредният хляб, питката, която се замесва за Бъдни вечер. В нея се поставя сребърна монета, в някои краища на страната и други късмети,
по които се гадае каква ще бъде годината за всеки
член от семейството. Първото парче от питката е
за Св. Богородица, второто – за къщата, а следващите се раздават като се започне от най-възрастния в дома.
Коледарите
Коледа започва още в полунощ, когато коледарските дружини започват да обикалят от къща
на къща, за да благославят дома и стопаните. Те
пеят коледни песни и наричат за здраве и берекет. Стопаните пък ги даряват с колаци, кървавици и други дарове, в знак на благодарност.
Традиции като тези ни свързват, но има и такива, които ни показват колко пъстра е земята ни.
Защото всеки край има своите колоритни ритуали
и обреди.

Сн.Razgrad News
Трапезата с нечетния брой ястия
Трапезата на Бъдни вечер е постна.
Това е и последният ден от коледния
пост. На масата се нареждат нечетен брой ястия: 7 – колкото са дните
на седмицата или 9 – колкото месеца
трае бременността. В някои райони се
поставят 11 или дори 12 ястия, колкото са месеците в годината.

Сн. Аларма
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Страната ни има шест фолклорни области, всяка със свой прочит на коледните традиции. Това
са Северняшка, Добруджанска, Шопска, Пиринска, Родопска и Тракийска, в която влиза и Странджанската област.
СЕВЕРНЯШКА ОБЛАСТ
Една от най-големите по територия области. Тя включва земите между река Дунав и Стара планина. На запад започва от границата със
Сърбия и стига чак до Черно море. Обхваща областите Шумен, Разград, Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин.
В Плевенско и крайдунавските селища Бъдни
вечер се нарича още Крачун, а в цяла Северозападна България – Детешка Коледа и Мали Божич.
ЗАХРАНВАНЕ
Във Врачанско цялото семейство се събира
рано сутринта на Коледа около трапезата. На нея
задължително трябва да присъстват печено врабче, вино и люти чушки. Всичко това се приготвя
от най-старата жена в къщата. Тя захранва всяко
дете в дома, за да е здраво като виното, „люто“
като чушлетата и леко като врабчето.
На коледната трапеза се слага и пържена „калбаса” – суджук, приготвен от прасето, което се
коли със специален ритуал. Масата е богата и тежка – пържоли, баници, погачи, плодове, пълнени
чушки, сърми, запечен боб. Поставят се питка – за
богатство, мед – за сладост, вино – за сила и чесън
– против уроки.
ДОБРУДЖАНСКА ОБЛАСТ
(ВКЛ. ЛУДОГОРИЕТО)
Обхваща земите между река Дунав и на изток
до Черно море. На северозапад гранични със Северняшката област.
Коледарите в Добруджа се водят от Станиник. В
дружината някой се облича като поп и казва молитвата. Друг пък се преструва на животно, за да
измоли малко кървавица.
ОБИЧАЙ БРАЗАЯ
В Източна Добруджа – Силистра, Тутракан, Старо село – съществува един малко познат обичай,
който се изпълнява по Коледа – Бразая. Бразаята
е мъж, маскиран като птица с дълъг клюн, звънчета и цветни панделки, който ходи по къщите и
разказва весели истории. След това известява на
цялото село в коя къща са най-мързеливите моми.

декември 2021 г.

Работливите девойки пък възхвалява и благославя да си изберат най-личните ергени.
За Бразаята се пее и следната песен:
Път сторете!
Нека влезе тази тая
Добруджанска, весела Бразая!
Край бъдника с бялата жарава
Цяла вечер ще ни забавлява,
Може пък и да ни критикува!
Ала нищо – щом е за добро,
Нека я поканим на хоро.

Сн. Север
В коледния ден на трапезата се слагат главата
на прасето, пача, кървавица, наденици, коледни
погачи. Хората се събират, веселят се и играят
хоро, тъй като по време на пост, това е било забранено. Момите и ергените запазват първата хапка от своето парче от коледния хляб. Слагат я под
възглавницата, за да сънуват своя избраник.
ШОПСКА ОБЛАСТ
Известна е още като Шоплука, обхваща Средна
Западна България. Включва градовете София, Самоков, Своге, Сливница, Радомир, Дупница, Перник, Брезово, Годеч, Трън и Кюстендил. Тук Бъди
вечер се нарича още Малото Коледо.
КОЛАЧИТЕ
По традиция във всяка къща се е отглеждало
поне по едно прасе, което се е колело на Коледа. Корените на тази традиция идват от далечното минало, когато плодовитостта на прасето се е
свързвала с богинята Майка.
Рано сутринта, в дома, където ще се коли прасето, се събират „колачите“. Това са мъжете, които участват в ритуала. На Коледа е единственият
случай, в който свинското месо се прекадява и
освещава. През останалото време то се смята за
нечисто и не се принася в жертва. Според обичая,
главата и краката на прасето се сваряват и от тях
се приготвя пача.
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ПИРИНСКА ОБЛАСТ
Простира се в югозападната част на България
и е най-малката по територия. На запад стига до
Македония, на север граничи с Шопската етнографска област, на юг с Гърция, а на изток и североизток с Родопската и Тракийската области. Част от
Пиринската област са Благоевград, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Разлог, Банско, Мелник и др.
„СВИНСКА СВАТБА“
„Свинската сватба“ няма нищо общо със свещения съюз между мъжа и жената. В дните около
Коледа, с коленето на прасета и събирането на
цялото семейство около трапезата, се отпразнува
добре свършената работа през годината. Самото
колене е цял ритуал, включващ прекадяване, четене на молитви и отдаване на почит към животното. Всичко това се нарича „свинска сватба“.
На коледната трапеза в Пиринската област можеш да видиш: чомлек, чеверме, домашни питки
и погачи, катък, кървавица, суджук, овче мляко, банска капама, бански старец, катино мезе,
последните три ястия са особено популярни в района на Банско.

Чомлек.Сн. Supichka
РОДОПСКА ОБЛАСТ
Простира се на територията на планината Родопи, в южната част на България. Коледарите тук
най-често са млади ергени, или наскоро задомени мъже. В Смолянско коледуват основно деца,
водени от някой по-старши – баща или учител.
Коледарите носят шарени тояги, ямурлуци и
калпаци с китка от чемшир и здравец. Те обикалят
всички къщи с песен на уста и благославят всяко
семейство. За благодарност стопаните ги даряват
с колаци, брашно, яйца и сланина. Коледарските
групи не влизат само в онези къщи, където е починал човек преди по-малко от година.

ОБИЧАЙ „КАЛАДОСВАНЕ“
В Родопите Коледа се нарича още „Годишов ден“,
т.е. важен, бележит празник. Тогава се практикува и
един малко известен ритуал – „каладосване“. Найтачен е в Източните Родопи. Обичаят се прави от
момите, на които им е време да се задомят. В нощта срещу Коледа те се събират и отиват заедно
на реката. Там символично засяват жито. Старите
родопчани вярват, че след този ритуал момите ще
сънуват кой ще бъде техният жених.
На коледната трапеза в Родопите най-често
можеш да видиш тутманик, баница, пататник, качамак, пълнена кокошка и червено вино. Пеят се
песни и се вият кръшни хора, а тон на веселбата
дават гайдарите!
ТРАКИЙСКА ОБЛАСТ (ВКЛ.
СТРАНДЖАНСКА)
Най-обширната област е разположена в южната
част на България и обхваща Същинското Средногорие, Сърнена гора и Горнотракийската низина.
Странджанската област включва: Среднотунджанското поречие, Сакар, Странджа, Светиилийските,
Манастирските и Дервентските възвишения.
КАДЕНА ВЕЧЕРЯ
В Странджа първата кадена вечеря (трапезата
и дома се прекадяват с тамян) е на Никулден. Втората е на Бъдни вечер, а третата – на Йордановден. За всяка от тях стопанката на къщата меси обреден хляб, който е със специфичната за региона
символна украса. Тя представлява пръчка от тесто. На Никулден тя е с формата на полукръг в края
на питката, на Бъдни вечер заема почти цялата
питка, а на Йордановден полукръгът се сключва
в кръг. Тогава започва и истинската нова година.
На Бъдни вечер питката се разчупва на две от
стопанина и той гадае каква ще е следващата година. Ако лявото парче е по-голямо, зимата ще е
тежка, ако е по-малко – пролетта ще дойде рано!
На странджанската трапеза на Бъдни вечер задължително присъстват обреден хляб, варен боб
(или царевица) и варено жито. Те са символ на
слънцето, което от този ден започва да расте.
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
В Бургаско пък съществува интересен обичай,
който се е зародил от местните гърци. Привечер,
преди коледната вечеря, стопанинът на къщата
излиза, за да се разходи по улиците на града. Ако
види някой бездомен, беден или гладен човек, го
кани в дома си, за да го нагости.
Източник: https://mammi.bg/
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êîíñóìàòèâè.
месо. За контакт: тел. 0888 97 11 22.
Çà êîíòàêò: òåë.
0884 119МАШИНИ
108
ИЗКУПУВАМЕ
ВСЯКАКВИ
ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА. За контакт: 0896 61 20 08.

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

ÔÈÐÌÀ ÌÅÑÎÌÀÍÈß ÒÐÅÉÄ ÏÐÎÄÀÂÀ óïîòðåáÿâàíè
ìåñîïðåðàáîòâàùè ìàøèíè: êóòåð Íèòè Êàçàíëúê 120Продавам тарелки PP SIEGELSCHALE 187*137*25
ëèòðîâ íåðúæäàåì; ìåñîìåëà÷êà 160 ìì; õèäðàâëè÷íà
mm 35 000 бр. и бариерно фолио P12-2140 AFNP antiãèëîòèíà; áúðêà÷êà 160 ë.; èíæåêòîð 25-èãëåí; âàêóì
fog - 52 см.- 35 ролки.
òóìáëåð 150 ë. Òåëåôîí 0887961877.

Тел. за контакти 0888737255 гр. Пловдив

ÔÈÐÌÀ „ÍÅÑÒÎ” ÅÎÎÄ ÏÐÅÄËÀÃÀ: ãîëÿìî ðàçíîФИРМА „МЕСОМАНИЯ
ТРЕЙД“
ПРОДАВА
îáðàçèå
îò ÐÅÖÈÊËÈÐÀÍÈ
ÌÀØÈÍÈ
íà употребяñêëàä. ÈÇвани
месопреработващи
машини:
кутер
Нити
Казанлък
ÊÓÏÓÂÀ: âñÿêàêúâ âèä ÌÀØÈÍÈ ÇÀ ÌÅÑÎÏÐÅ120 – литров
неръждаем;
месомелачка
160 мм; хидраÐÀÁÎÒÊÀ.
GSM
0888 388444.
Å-mail: office@nesto.bg,
влична гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 25-иглен;
www.nesto.bg

вакуум тумблер 150 л. Тел.: 0887 961 877.

ÌÅÑÎÄÎÁÈÂÍÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ Â Ñ. ËÅÑÈÄÐÅÍ ÏÐÅÄËÀÃÀ
ñâèíñêî òðóïíî
äðàíî
è ñâèíñêî
ìåñî.
ПРОДАВАМ:
• КАЗАН
за варене
наòðóïíî
шунка.áåëåíî
Цени по
Òåë.
çà êîíòàêòè: 0888
11 22
споразумение.
Тел: 97
0888
509 391 - Румен Тодоров
ÈÇÊÓÏÓÂÀÌÅ ÂÑßÊÀÊÂÈ ÌÀØÈÍÈ çà ìåñîïðåðàáîòêà.

„КФМ“
гр.-БЛАГОЕВГРАД
ПРОДАВА
всякакви машини
Çà âðúçêà
ìîá.: 089 661 20
08
за месопреработка и форми за шунки инокс. Тел.: 0885
28 22 62; e-mail: office@karol-fernandez.com

ÏÐÎÄÀÂÀÌ:
ÊÀÇÀÍ
çà âàðåíå
íàПРОДАВА:
øóíêà. Öåíè
ïî ñïîðàçóìåíèå.
ФИРМА
„СЕРВИЗ
ММ“
машини
за месопреzÃèëîòèíà çà çàìðàçåíî ìåñî SK 150.
работка
и режещи инструменти за волфове и кутери.
Òåë:
0888
391
- Ðóìåí
Тел.
0889
92 509
32 18;
0896
61 20Òîäîðîâ
08.
z

ÔÈÐÌÀ “ÑÅÐÂÈÇ
ÏÐÎÄÀÂÀИìàøèíè
çà ìåñîïðåПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА ÌÌ”
МЕСОДОБИВ
РАЗФАСОВАНЕ
на
червени
„АВАЛОН
ВЪРДЖИН“
АД,è êóòåðè.
гр. Левски
ðàáîòêà è меса
ðåæåùè
èíñòðóìåíòè
çà âîëôîâå
GSM
предлага
свинско
трупно охладено месо-драно, беле0888923218,
0896612008.
но и прясна охладена свинска разфасовка. Телефони за
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
ÌÅÑÎÄÎÁÈÂ
È ÐÀÇÔÀÑÎÂÀÍÅ
íà
връзка:
0896 82 ÇÀ
82 89;
0650 99 263;
факс: 0650 99 439;
÷åðâåíè
ìåñà “Àâàëîí Âúðäæèí” ÀÄ - ãð. Ëåâñêè ïðåäëàe-mail:
avalon_virgin@abv.bg

ãà ñâèíñêî òðóïíî îõëàäåíî ìåñî - äðàíî, áåëåíî è ïðÿñíà

„МУЛТИВАК
РИСЕЙЛ“
ПРЕДЛАГА
многообразие
от
îõëàäåíà ñâèíñêà
ðàçôàñîâêà.
Òåëåôîí
çà âðúçêà - ìîáèвисококачествени
фабрично рециклирани
маëåí 0896828289, ñòàöèîíàðåí
065099263, немски
ôàêñ: 0650
шини
маркаavalon_virgin@abv.bg
MULTIVAC: еднокамерни и двукамерни
99439,сe-mail:
вакуум опаковъчни машини, полуавтоматични и авто„ÌÓËÒÈÂÀÊ
ÐÈÑÅÉË”термоформовъчни
ïðåäëàãà ìíîãîîáðàçèå
îò âèñîматични
трейсийлъри,
машини.
За
контакт: „МУЛТИВАК
ЕООД.
êîêà÷åñòâåíè
ôàáðè÷íîБЪЛГАРИЯ“
ðåöèêëèðàíè
íåìñêè ìàøèíè ñ
Тел./факс:
02 988 55
00, GSM 0886
027 616; âàêóóì îïàêîìàðêà MULTIVAC:
åäíîêàìåðíè
è äâóêàìåðíè
e-mail:
office@bg.multivac.com.
www.multivac.bg
âú÷íè ìàøèíè,
ïîëóàâòîìàòè÷íè
è àâòîìàòè÷íè òðåéñèé-

ëúðè, òåðìîôîðìîâú÷íè ìàøèíè. Çà êîíòàêò: Ìóëòèâàê
Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, ТРУДОВА
òåë/ôàêñ:БОРСА:
029885500 è 029885588,
ìîáèëåí:
0886 027 616, e-mail:
office@
Месопреработвателна
фирма
търси bg.multivac.com,
технолог –
тел. 0888 92 59 22
web:www.multivac.bg

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.

Председател
Ïðåäñåäàòåëна
íàАМБ:
ÀÌÁ:
Атанас
ÀòàíàñУРДЖАНОВ
ÓÐÄÆÀÍÎÂ
Изпълнителен директор:
д-р
Диляна
Попова
Ãëàâíè
åêñïåðòè:
ä-ð
Äèëÿíà
Ïîïîâà
Главен
експерт:
инж.
èíæ. Павлина
ÏàâëèíàЛилова
Ëèëîâà

