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Министерство на земеделието, храните и горите

През 2021 г. ще стартират приеми по
още 8 мерки и подмерки от ПРСР
През 2021 г. ще стартират приеми
по още 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони,
с бюджет от близо 494 млн. евро. Това
бе решено от Комитета за наблюдение на Програмата, който одобри Индикативната й годишна работна програма. Целта е да бъдат подпомогнати
земеделските производители, млади
и малки земеделски стопани, както и
чувствителните сектори.
Графикът предвижда през месец
април да бъдат отворени приеми по
най-атрактивните мерки за земеделците от Програмата, които са с широк набор от подпомагани дейности.
Това са подмерките 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“. Прилагането им ще допринесе за устойчиво

и цифрово икономическо възстановяване на сектора. Основната цел
е проектите да бъдат с акцент към
инвестиции, свързани с напояване,
околна среда /пречиствателни съоръжения/, дигитализация и автоматизиране на производствените процеси.
През септември ще стартират
подмерките 6.1 „Стартова помощ за
млади земеделски стопани“ и 6.3
„Стартова помощ за развитието на
малки стопанства“. Насочването на
средства по тях ще подпомогне земеделските стопани при въвеждането
на нови модерни технологии и осигуряване на безопасна работна среда.
До края на годината предстои
да бъдат отворени и подмярките
1.2. „Демонстрационни дейности
и действия по осведомяване, 16.1

По подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – целта е модернизиране на физическите активи на предприятията
и земеделски производители преработващи земеделски
продукти.
Общ размер на безвъзмездна финансова помощ до левовата равностойност на 197 956 861 евро.
Допустими кандидати: Земеделски стопани; Признати групи или организации на производители; Физически
и юридически лица регистрирани по ТЗ. Кандидатите
следва да са извършвали дейност от най-малко 36 месеца.
Примерни допустими дейности: Подпомагането ще
бъде насочено към дейности по модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи селскостопански продукти
Категории допустими разходи:
Материални инвестиции:
 Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими
за производството и маркетинга;
 Разходи за закупуване и инсталиране на нови
машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване,

„Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в
рамките на ЕПИ“, 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за
сътрудничество на местни инициативни групи“.
Вече са стартирани приеми по
подмерките 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното
създаване, подобрение и разширение” и Подмярка 2.2 „Създаване на
консултантски услуги“ и по 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.
Източник: МЗХГ

за производство на нови продукти, въвеждане на нови
технологии и процеси, за опазване на околната среда, за
производство на енергия от възобновяеми енергийни
източници, включително чрез преработка на растителна
и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване
и контрол на качеството и безопасността на суровините
и храните;
 Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
 Разходи за изграждане и/или модернизиране на
лаборатории за нуждите на предприятието;
 Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти;
 Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други
недвижими активи предназначени за производствена
дейност
Нематериални инвестиции:
 Общи разходи свързани със съответния проект
за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации
за екологична и икономическа устойчивост на проекти,
проучвания за техническа осъществимост на проекта.
Максимален % на съфинансиране - 35-75%.
Дата на обявяване на процедурата: Април 2021 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения
- Юни 2021 г.
Минимален размер на допустимите разходи за
проект (в лв.): левовата равностойност на 15 000 евро
Максимален размер на допустимите разходи за
проект (в лв.): левовата равностойност на 3 000 000 евро
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Бъдещето на Общата селскостопанска политика:
Земеделските производители трябва да са в центъра
Сред основните задачи на Европейския парламент за преходния период за селскостопанската политика е да се осигури непрекъснатост на потока от средства за земеделските стопани, а цел на
реформата на политиката е земеделските производители да бъдат
в нейния център. Това заявиха членове на ЕП по време на уебинара „Бъдещето на общата селскостопанска политика. Преходният
период и реформата след 2022 г.“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България на 25 февруари.
Пред реформата в Общата селскостопанска политика на Европейския
съюз остават много предизвикателства, но Европейският парламент и
държави членки, като България, смятат, че е необходимо средствата да
са разпределени по-справедливо,
програмите за земеделските стопани
да са по-достъпни, а бъдещето на селското стопанство да бъде устойчиво.
Около това се обединиха участниците
в онлайн срещата, посветена на правилата за земеделските производители по време на преходния период
и обсъжданите насоки на реформата
на ОСП след 2022 г. Те призоваха земеделската общност да се възползва от
предоставената възможност да участва в определянето на приоритетите,
които да следва.
Никой не е доволен, че реформата
се забавя, заяви Елси Катайнен (Обнови Европа, Финландия), заместникпредседател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони
(AGRI) на ЕП и докладчик по преходните правила на земеделската политика
на ЕС. Тя изрази надежда преговорите
по новата ОСП да приключат до края
на юни, като подчерта, че много важни
ще бъдат подробно разработените от
правителствата планове за националните цели и приоритети. В Европейския парламент смятаме, че всички
цели трябва да бъдат заложени много
ясно, отбеляза г-жа Катайнен.
Снежана Благоева, пълномощен
министър, Специален комитет по

селско стопанство, Постоянно представителство на Република България в Брюксел,
потвърди, че и за българското
правителство ключово за преходния период е било да продължи да подпомага земеделСъбитието бе открито от Теодор Стойските производители. „За нас
чев, ръководител на Бюрото на ЕП в България,
е много важна конкурентоси журналистката Анета Божидарова, която
пособността на земеделските
модерира дискусията
производители и много важен
инструмент в тази посока е
стоява за баланс между основните
обвързаната подкрепа“, подчерта г-жа стълбове на устойчивост - икономиБлагоева. Тя каза, че достъпът до фи- чески, екологичен и социален. „Няма
нансиране и самите процедури могат как да проведем реформата в Общата
да бъдат сложни, но правителството селскостопанска политика, без в ценполага усилия да направи процедури- търа на тази реформа да бъде самият
те за кандидатстване по-опростени.
земеделец“, допълни тя.
„Винаги сме отстоявали и ще продължим да отстояваме интересите
на земеделските производители“,
заяви Асим Адемов (ЕНП), заместникчлен на комисия AGRI, допълвайки, че
фермерите са първото и най-важното
звено от веригата за доставки на храни и са гарант за продоволствената
сигурност. Той засегна темата за понятието „активен фермер“ и как да се
гарантира, че директните плащания
Участниците в уебинара се обединиха около тезата, че земеделще достигат до реалните земеделски
ските производители трябва да са в
стопани. По думите му чрез новата
центъра на новата ОСП
дефиниция, гласувана в ЕП, „целта е
да се сложи край на порочни бизнес
модели, чрез които европейски субТемата на уебинара предизвика
сидии отиват в джоба на лица и свър- огромен интерес, като и преди, и по
зани с тях фирми, които нямат нищо време на срещата бяха зададени деобщо със земеделието“.
сетки въпроси, модерирани от Анета
„Настояваме за гъвкавост за прех- Божидарова, журналист от „Гласът на
върляне на средства между земеделеца“. Сред въпросите на зристълбовете, което да даде телите бяха за изравняването на дисвобода на държавите членки ректните плащания и екосхемите, за
да съобразят националните социалната справедливост в селското
специфики на сектор „Земе- стопанство и различните възможносделие“, каза Атидже Алиева- ти за подпомагане на земеделските
Вели (Обнови Европа), член стопани, за целевото подпомагане на
на комисия AGRI, изброявай- пчеларите, за използването на торове
ки като приоритети на своята и пестициди. Сред обсъдените теми
група още зелените инвести- бяха още зелената архитектура и Зеции, дигитализацията и ино- леният пакт, стратегията за запазване
вациите, осигуряването на на биоразнообразието и „От фермата
продоволствената сигурност до трапезата“, връзката между науката
Eлси Катайнен (Обнови Европа, Финлани производството на чисти и земеделския бизнес.
дия) е докладчик по преходните правила на
храни. Тя подчерта, че наред
Източник: Европейски парламент,
земеделската политика на ЕС
със зелените амбиции, се наБюро в България
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Всички неопаковани храни, които стигат до
крайния потребител, трябва да бъдат етикетирани
Всички неопаковани храни, които стигат до крайния потребител,
трябва да бъдат етикетирани. Това е
регламентирано в Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните, одобрена от
Министерски съвет. Изискванията се
отнасят при директна продажба на
неопаковани храни на краен потребител, както и такива, които се предлагат от заведенията за обществено
хранене, където продуктите не са
предварително опаковани. Етикетите трябва да указват наименованието на продукта, срока на минимална
трайност или годност, както и информация за бизнес оператора, който
предлага храната на пазара
Съгласно Наредбата, информация за съдържанието
на продуктите
р
р у

Ñúîáùåíèå:

се поставя в близост до храната, на
мястото на предлагането й в обекти
за търговия на дребно с храни. За
храни, които са предварително опаковани и се доставят от заведения
за обществено хранене, клиентът ще
бъде информиран за съдържанието
им при получаване на храната. Съдържанието на храни, които се консумират в заведения за обществено
хранене, може да бъде поискано от
потребителя на място.
Освен това етикетите трябва да
бъдат с маркировка, позволяваща
идентифициране на партидата, към
която принадлежи храната. Това ще
позволи храните, които представляват риск за здравето на потребителите, да бъдат по-лесно проследени и
възбранени. Основната цел на изме-

ненията е защита на здравето на потребителите и гарантиране правото
им на информираност. До момента за
тези храни се изискваше единствено
да бъдат посочени съставките, причиняващи алергии или непоносимост.
Източник: МЗХГ

Измененията в законодателството за управление
на отпадъците водят до нови изисквания за
етикетиране на предварително опаковани стоки
за продажба на дребно

България прие именения, свързани със Закона за
управление на отпадъците, по-специално с Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки («Наредбата»). Измененията са обнародвани в Държавен
вестник на 8 януари 2021 г. и са в сила от 12 януари
2021 г.
Някои от по-съществените изменения са свързани
със следното:
Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, трябва да предприемат мерки за рециклиране на
не по-малко от 70 на сто от общото тегло на отпадъците от опаковки, поетапно по график до 2030 г. (§ 3а
от наредбата). Въпреки че изменението засяга основно организациите за оползотворяване на отпадъци,
то може косвено да повлияе на договорните условия
с такива организации. Постигането на целите ще се
измерва, изчислява и отчита в съответствие с изискванията и правилата на новото приложение 8а към
Наредбата.
Отмяна на чл. 17, ал. 4 от Наредбата. Това беше
разпоредба, която въвежда освобождаване от отговорност за определени лица, чиято дейност генерира отпадъци от опаковки. Изменението показва, че
действителното изпълнение на целите за рециклиране е важно за всички участници по веригата за генериране на отпадъци.

Въведени са два нови параграфа на чл. 19, касаещи търговските обекти:
в случай на разделно събиране на отпадъци от
опаковки, обектите за продажба на дребно трябва да
имат достатъчно големи контейнери за разделно събиране на отпадъци; размерът на контейнерите трябва да е в съответствие с броя на посетителите;
забранено е смесването на разделно събрани
отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, който затруднява последващото им рециклиране или оползотворяване.
Приложение 3 към Наредбата въвежда изменения,
които могат да доведат до задължение за етикетиране
на опаковките.
Промяната ще влезе в сила от 1 януари
2022 г. и отново въвежда изискването да
се изобразява пиктограмата „преследващи
се стрелки“ върху опаковката / етикета на
предварително опаковани стоки.
Предварително опаковани стоки, пуснати на пазара преди 1 януари 2022 г., които не носят пиктограмата «преследващи се стрелки», могат да се продават до
изчерпване на количествата.
Димитър Кайраков,
Елена Тодорова, Schoenherr
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Германия отчита силни
продажби на свинско месо в ЕС
Страната запълва празнините, които оставиха други големи износители за трети страни, като Испания и Дания на
единния пазар.
Цените на немските свине се повишиха първата седмица на март до 1,40 евро за килограм живо тегло в сравнение
с 1,30 евро от предходната седмица, съобщи асоциацията
на немските животновъди VEZG, цитирана от Ройтерс. Независимо, че страната е загубила важни пазари за износ в
Азия, спадът от 12% в производството на свинско месо в
Италия и повишеното търсене на свинско месо от Полша,
Румъния и България изглежда компенсира ситуацията, създадена от огнището на АЧС в популацията на дивите свине
в Германия.
Цените в средата на февруари се повишиха до 1,21 евро.
Пазарите се възстановиха след забраната за внос на свинско месо от Германия заради откриването на африканска
чума по свинете (АЧС) в страната и поради намаляването
на капацитета на кланиците след огнища на коронавирус.
Китай и други
азиатски
страни
забраниха
вноса
на немско свинско
месо през септември 2020 г., след
като АЧС беше открита в диво прасе
в Източна Германия. Това доведе
до спад на цените
на свинското месо.
Търговията претърпя промяна след като Германия беше изтласкана от пазара.
Други страни от ЕС като Испания и Дания увеличиха износа
за Китай, докато Германия запълни празнините в Европа и
се увеличиха германските продажби за Европа.
Миналата година Германия беше засегната от две „ударни“ вълни, една от които е била огнища на COVID-19 в няколко кланици, а другата - забраната, прилагана на азиатските
пазари след откриването на вируса на АЧС при дивите свине. За последното тримесечие на 2020 г. количеството свинско месо, което в страната е 350 000 тона, според оценка на
AGHDB. За тази година се очаква Германия да достави 450
000 тона свинско месо на единния пазар на ЕС.
Източник: Euromeat news

www.teatrading.eu

Според USDA Испания
изпреварва Германия по
брой заклани свине
Министерство на земеделието на САЩ (USDA)
изчислява, че миналата година Испания е изпреварила Германия по отношение на броя свине
за клане. В доклада се споменава, че 4 големи
производители на свинско месо в Европа са намалили броя на изпратени в кланиците прасета,
по различни причини. Ниското търсене на свинско месо на вътрешния пазар, множество огнища
на COVID-19 в най-големите кланици в страната
доведоха до спад от 1,91 милиона глави свине в
Германия. Следват Италия (917 000 глави), Полша
(471 000 глави) и Франция (248 000 глави). В същото време страни като Испания, Дания и Белгия са
увеличили броя на свинете за клане, както следва: Испания (3,77 милиона глави), Дания (440 000
глави), Белгия (431 000 глави).
Според USDA Испания е преодоляла трудностите, свързани с пандемията COVID-19 и кланиците са работили с нормалния си капацитет, за да
отговорят на вътрешното и експортното търсене.
Това допринесе за продължаващия растеж на испанското производство на свине. Освен това тя
значително увеличи износа си за Китай и запълни
празнината, оставена от германските доставчици поради африканската чума по свинете (AЧС).
В резултат на това Испания изпревари Германия
като водеща държава-членка на ЕС по отношение
на клането и почти стана основният доставчик
на ЕС на свинско месо за Китай. Увеличението на
броя свине за клане в Дания, Белгия и в по-малка
степен Холандия, се дължи отчасти на прекъсванията на клането в Германия.
По този начин, в глобален европейски план,
въпреки кризата COVID-19, производството и износът на свинско месо в ЕС счупиха рекорди през
2020 г. Всъщност свиневъдният сектор започна
годината с увеличен брой свине майки, повече
от предходната година, очаквайки силно търсене
за износ, особено от Китай. Очаква се производителността да продължи да нараства и да служи като основа за нов рекорд за производство
на свинско месо през 2021 г., така че компаниите
ще продължат да работят за диверсификация на
своите пазари за износ.
Източник: Euromeat news
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Рекорден износ на свинско месо от ЕС
Миналата година 27-те държави-членки на
Европейския съюз продадоха повече свинско
месо на трети страни от всякога.
2020 г. беше невероятно успешна година за износителите на свинско месо в ЕС. По предварителни данни на
Комисията на ЕС са изнесени 6,31 милиона тона, включително месни субпродукти - с 12,9% повече в сравнение с
предходната рекордна 2019 г., информира Topagrar.com.
В допълнение към резкия скок на доставките за Китай
Brexit допринесе за високия обем на износа. С изключение на търговията с Великобритания, за която са налични само данни от януари до октомври 2020 г., износът на
свинско месо в ЕС нараства на годишна база с 18,8% до
5,43 милиона тона, което е нов рекорд.

Почти половината доставки са за Китай
Приходите от износ на свинско месо в ЕС се увеличиха
значително през 2020 г. Отчетен е ръст с 2,16 млрд. евро в
сравнение с 2019 г. до 14,92 млрд. Евро. Търговията само
с Китай донесе общо 7,13 милиарда евро в касата на износителите от ЕС - с 53,6% повече в сравнение с 2019 г.
Обемът на износа за народната република нарасна
с 1,04 млн. тона или 45,2% до почти 3,35 млн. това. Това
означава, че най-малко всеки втори изнесен тон свинско
месо от ЕС е бил доставен в Китай.
След азиатската страна Великобритания е другият важен купувач на свинско месо от Стария континент. Според
данните, които все още не са напълно достъпни, доставките до Острова са намалели с към 13% до 881 000 тона.
През 2020 г. е регистриран спад на продажбите към
други ключови пазари за ЕС – Япония, Южна Корея, Филипините и др. За разлика от тях, в Хонконг са продадени
значително повече свинско и странични продукти. Отче-

pixabay.com

тено е увеличение от почти 40% до 283 600 това. Паралелно с това износът за Кот д›Ивоар, Сърбия и Канада се
е увеличил с двуцифрен процент.

Испания значително разширява износа
Испания в ЕС досега се е възползвала най-много от
по-голямото търсене на свинско месо, особено от Китай.
Според Комисията износът на иберийците за трети страни
се е увеличил с 666 400 тона или 53,2% в сравнение с 2019
г., до ново рекордно ниво от 1,92 милиона тона. Въпреки
забраната за износ за много страни поради африканската
чума по свинете (АЧС), която влезе в сила през септември
2020 г., Германия успя да запази второто си място сред износителите от ЕС с 1,06 милиона тона, но трябваше да се
справи със спад от почти 174 000 тона или 14,1%.
През 2020 г. ръст в продажбите отчитат още Дания,
Холандия и Франция. Спад на износа на свинско месо
има в Белгия и Полша.
https://agri.bg/

3,5 милиарда евро в подкрепа на модернизацията
на испанската месна индустрия

6 междупрофесионални организации и 21 компании се обединяват за модернизация на месната
индустрия.
Испания е на път да вложи 3,5 милиарда евро в проект, който има за
цел да промени цялата хранителна
верига, от животновъдни ферми до
преработвателни предприятия, през
кланици и транжорни. Шестте междупрофесионални организации, инициатори на проекта са INTERPORC,
PROVACUNO,
ASICI,
INTERNCUN,

AVIANZA и INTEROVIC и следните компании: Vall Companys, Grupo
Fuertes, Campofrío, Grupo Jorge,
Incarlopsa, Uvesa, Fribin, Grupo Coren,
Covap, Grupo Empresarial Costa, Olot
Meat, Faccsa, Famadesa, Sánchez
Romero Carvajal, Montesano, Grupo
Medina, Costa Brava Mediteranean
Food Celevant, Encinar de Humienta,
Moralejo и Grupo Hermi, съобщи списание CdeComunicacion.
Окончателният проект ще бъде
представен на испанското правителство през април, и се очаква то
да помогне за съфинансирането и
реализирането му чрез европейски
фондове. Към инициативата се предполага, че ще се присъединят и нови
компании в различни области като
промишленост, кръгова икономика,
възобновяеми енергийни източници
и дигитализация на малки и средни

предприятия.
Целта е да се модернизира структурно испанският сектор на месото
като някои основни точки са свързани с:
 Проследимост. Целта е да се
интегрира управлението на данни по
цялата верига и да се създаде блокчейн, за да се даде по-голяма добавена стойност, особено в чужбина.
Иновации по цялата верига.
 Повишена конкурентоспособност.
 Безопасност на храните и хуманно отношение към животните.
 Увеличаване на заетостта
сред по-младото население и сред
жените.
Нови бизнес модели.
Източник: EUROMEAT
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Научни съвети на EОБХ за хармонизирано етикетиране
на лицевата страна на опаковката и ограничаване на
използването на претенции за храните
Експертите по хранене към
Европейския орган по безопасност на храните разработват и
предстои да публикуват научни
съвети в подкрепа на въвеждането на бъдеща система за
етикетиране на хранителните
стойности на лицевата страна на опаковката в целия Европейски съюз (ЕС). В обхвата на тези научни съвети са
включени и насоки за определянето на условията за използване на хранителни и здравни претенции за храните.

Според плана за действие за стратегията на ЕС „От
фермата до трапезата“, Европейската комисия (ЕК) възнамерява да представи до края на 2022 г. предложение
за хармонизирано задължително етикетиране на хранителната стойност на лицевата страна на опаковка и за
установяването на профили на хранителните съставки, с
цел да се ограничи популяризирането на храни с високо
съдържание например на сол, захари и/ или мазнини.
В тази връзка и в съответствие с член 29, параграф 1,
буква а) от Регламент (ЕО) № 178/20021 , ЕК възлага ЕОБХ да
предостави научни съвети за разработването на хармонизирано задължително етикетиране на хранителната стойност на лицевата страна на опаковката и определянето на
хранителни профили за ограничаване на хранителните и
здравни претенции за храните. По-специално от ЕОБХ се
изисква да предостави научни съвети относно следното:
Хранителните вещества, които са от значение за
общественото здраве за европейското население, включително непитателни компоненти в храните, каквито са
например eнергията и влакнините;
Групи храни, които играят важна роля в храненето на европейското население;
Критерии за насочване на избора на хранителни
вещества и други непитателни компоненти на храната за
формиране на хранителния профил на продуктите.
При предоставяне на научните съвети, от ЕОБХ се изисква да вземе предвид следното:
1. Съображенията относно хранителните вещества,
както и непитателните компоненти, трябва да се основават на доказателства за хранителни дисбаланси сред евро-

пейското население, които могат да станат причина за наднормено тегло и затлъстяване, или свързани с храненето
заболявания, като сърдечно-съдови заболявания или други нарушения. В тази връзка следва да се вземат предвид
компонентите, които се консумират прекомерно, както и
такива, за които приемът може да е недостатъчен.
2. По отношение на групите храни, следва да се
обърне внимание на групите храни/ храни, които имат
важна роля в хранителния режим на европейското население поради:
енергийната им стойност и съдържанието на
макро- и микроелементите и други вещества от физиологично значение;
ролята и значението им в хранителните режими
за населението като цяло или, според случая, на някои
рискови групи, включително деца;
цялостния им хранителен състав;
наличието или отсъствието на хранителни елементи, за които е научно признато, че оказват въздействие върху здравето на хората;
консумацията на групата/категорията храни би
могло да оказва въздействие върху здравето на хората.
3. Определянето на критерии за насочване на избора на хранителни вещества и други непитателни компоненти на храната за формиране на хранителния профил на продуктите е начин потребителите да направят
информиран избор и дава възможност за правилното
тълкуване на състава на храните и за насърчаване на
здравословното хранене. Изборът на хранителни вещества, които са от значение за общественото здраве трябва
да се основава на научни доказателства, които подкрепят
пряко или косвено връзката между приема на определени хранителни компоненти или групи храни/категории
храни и здравното състояние на населението.
Експертите от ЕОБХ в областта на храненето извършват оценка на публикуваната напоследък научна информация, включително от източници като:
Публикувани прегледи на препоръки за здравословно хранене, направени въз основа на доказателства
от проучвания върху хора;
Собствените дейности на ЕОБХ по определяне
на хранителните референтни стойности2 и определяне
на профилите на хранителните вещества3;
Националните насоки за хранене в европейските държави;
Изчерпателен преглед на схемите за етикетиране на лицевата страна на опаковката4, предоставени от
Европейската комисия.
Научното становище на ЕОБХ трябва да бъде представено до март 2022 г. До края на 2021 г. ще бъдат проведени обществени консултации по проекта.
Изготвил: д-р Аксиния Антонова – главен експерт в дирекция
„Оценка на риска по хранителната верига“ при ЦОРХВ

1
Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаванена Европейски орган за безопасност на храните и за
определяне на процедури относно безопасността на храните, OJ L 31, 1.2.2002, p. 1–24
2
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/dietary-reference-values - Dietary reference values
3
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/644 - The setting of nutrient profiles for foods bearing nutrition and health claims
pursuant to Article 4 of the Regulation (EC) No 1924/2006 - Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies
4
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/front-pack-nutrition- labelling-schemescomprehensive-review - Front-of-pack nutrition labelling schemes: a comprehensive review

8

ìàðò 2021 ã.

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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22 статистики
за онлайн търговията през 2020
2020-та не беше обикновена
година. Подлагайки всеки бизнес
на изпитание, кръстопътят беше:
Да се адаптираш или да не се
адаптираш…
Станахме свидетели на множество положителни примери
за пълна промяна на бизнес концепции. Станахме и свидетели на
залязване, угасване и край на бизнес истории.
Интернет потребление
(статистики от БЕА и НСИ
за 2020)
Първите данни, които ще споделим с Вас са данните за интернет потреблението в България
през 2020 според статистиките на
Българската Е-комерс Асоциация
и Националния статистически институт.
Достъп до интернет
2019 г.- 67%, 2020 г. – 75% от
територията на България имат
достъп до интернет

 Достъп до интернет чрез
мобилно устройство
2019 г.- 63%, 2020 г. – 68% от
българите използват мобилно устройство за достъп до интернет

 Достъп до интернет на хората по селата
2019 г.- 60%, 2020 г. – 63% от
хората по селата имат достъп до
интернет

 Телефонни и видео разговори през онлайн приложения 58%;
Ползване на социални мрежи - 55%;
 Намиране на информация
за стоки и услуги - 50%;
 Изпращане и получаване
на имейли - 43%
 Четене онлайн на новини,
вестници, списания - 40%.

 Достъп до интернет на хората по градовете
2019 г.- 79.6%, 2020 г. – 83% от
хората по градовете имат достъп
до интернет

 Любопитни ръстове при
употребата на интернет:
 +32% повече потребители
използват интернет банкиране;
 +17% повече потребители използват интернет за качване на собствено съдържание на
собствен сайт или социална мрежа.

Хора, които никога не са използвали интернет
2019 г.- 24.5%, 2020 г. – 20% от
населението на България, които
никога не са използвали интернет

 Двете най-главни причини
за неизползване на интернет:
 Не е полезен или нужен 12%;
 Липса на умения за работа
с интернет - 10%.
 Най-главните причини за
употреба на интернет са Комуникация и Достъп до информация. По-конкретни причини се
посочват:

 Интернет активност на потребители в България по регионите:
Югозападен - 80%;
Североизточен - 67%;
Южен централен - 65%;
Северен централен - 64%;
Югоизточен - 63%;
Северозападен - 60%.
Знаете ли, че уменията за използване на интернет са правопропорционални на образованието? Колкото по-високо е то,
толкова по-голям дял от българите го използват.
Ето и какъв процент от различните групи използват интернет:
 93% от хората с висше образование използват интернет;
69.3% от хората със средно
образование използват интернет;
 41.7% от хората с основно
или по-ниско образование използват интернет.
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Наблюдения
Интернет навлиза все по-масово в ежедневния и професионалния живот на българина. Интернет свързаността в България
бележи 9% ръст спрямо 2019-та.
Интересна промяна в поведението на потребителите е, че през
2019 само 37.4% от потребителите са използвали интернет за търсене на информация за продукти
или услуги. Тогава по-приоритетни активности са били:
 Четене онлайн на новини,
вестници, списания - 44%;
 Размяна на текстови съобщения в реално време - 52%.
През 2020 Коронавирус пандемията кара потребителите да
повишат ползването на интернет
за търсене на информация, чрез
която взимат важно решение за
покупката на продукт или услуга.
От 37.4% тази цифра скача 12.6
процентни пункта и през 2020 е
вече 50%.
Българските бизнеси (независимо дали търгуват онлайн, или
не) е необходимо да вземат предвид този огромен скок в промяната на потребителските нагласи
и да се възползват от тенденцията. Все повече потребители не
само използват интернет, но и го
използват, за да търсят полезна
информация за Вашите продукти
и услуги.
Парадокс: Макар 2020 да
беше годината на Коронавируса, ползването на интернет за
търсене на информация, свързана със здравето (напр. за наранявания, болести, хранене,
подобряване на здравето и др.)
намалява от 30% на 28%. Категорията бележи спад с общо 6%.
Онлайн пазаруване
(БЕА и НСИ)
Следва да Ви представим няколко статистики, свързани изцяло с онлайн търговията и потребителското поведение. Те са
предоставени от Българската Екомерс асоциация и Национален
статистически институт. Надяваме се да са Ви полезни!
11% от търговците в България продават онлайн. (НСИ 2020)

ìàðò 2021 ã.

 Ръстът на електронната
търговия през последните 5 години е между 21% и 35%. (BEA ecommerce Passport 2020)
 Ръстът в B2C онлайн продажбите е 8.8% спрямо 2019. (BEA
e-commerce Passport 2020)
 Над 1.6 млн български
потребители са пазарували онлайн през 2020-та година. (BEA ecommerce Passport 2020)
 За последното тримесечие
на 2020 онлайн потребителите
са похарчили средно следните
суми за поръчка (BEA e-commerce
Passport 2020):

 Съотношение на разплащателните методи (BEA Passport
2020):
Наложен платеж - 60%;
Плащане с карта - 32%;
Банков превод - 8%.


През 2020 31% от онлайн потребителите (близо 24% от цялото население в България) са превърнали онлайн пазаруването в
навик и имат доверие в процеса. (BEA e-commerce Passport 2020)
 Трите типа най-поръчвани
стоки в България (НСИ):
 Дрехи, обувки, спортни
стоки и аксесоари - 75%;
 Мебели и стоки за дома 31%;
 Козметика и продукти за
красота - 20.8%.
Търговците, от които поръчват най-много българите (НСИ):
Български - 90%;
Европейски (ЕС) - 34.6%;

Страни извън ЕС - 20.6%.
Трите най-разпространени
причини за отказ от онлайн покупка (НСИ):
 Потребителите предпочитат да пазаруват лично, да видят,
да пипнат, да пробват стоката 31%.
 Липса на знания и умения
за поръчка онлайн - 5.4%;
Страхуват се дали ще получат стоката, или дали ще могат да
я върнат лесно - 4.3%.
Наблюдения
Въпреки че наблюдаваният
ръст в B2C (business to customer),
онлайн търговията е 8.8%, той е
значително по-нисък отколкото
предходни години. Спадът в очакванията за темповете на развитие
на онлайн търговията в България
е около 76%.
Спрямо 2019 се наблюдават
много промени. Например българските онлайн потребители
увеличават покупките си от български търговци с 2.2%, като намалят поръчките си от чуждестранни търговци (във и извън ЕС)
с почти 10%. Въпреки това, бележат ръст от 7% покупките от чуждестранни търговци извън ЕС.
Освен това в резултат на Коронавирус пандемията резервациите за почивки и хотели отстъпиха
третото място на козметичния
бранш. Увеличава се и делът на
онлайн потребителите, които пазаруват онлайн. Това показва, че
все повече ще се развива онлайн
търговията в България независимо от Коронавирус пандемията.
Променя се и динамиката на
отказ от онлайн покупки. Ако
през 2019-та причините са били
свързани с доставките, то през
2020 те са свързани предимно с
базовите умения на потребителите за работа с интернет, уеб и
дигитални устройства. Запазва
се най-главната причина за отказ
- незаменимото физическо посещение на място.
Намалява делът на потребителите, които предпочитат наложения платеж, с цели 20%. В същото
време се увеличава делът на потребителите, които предпочитат
да плащат с карта - 38%. Ръст бележат и плащанията по банков
път - също 38%.
Източник:Superhosting.bg
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ПИЛЕШКО МЕСО
Седмична справка: средни цени за периода
10 – 17 март 2021 г.
ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО
ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ
Пиле - замразено
ОБЛАСТ
лв./
кг

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )
%

лева

Пиле - прясно,
охладено

лв./
кг

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )
%

лева

Пиле замразено

лв./кг

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Пиле - прясно,
охладено

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )
%

лева

лв./
кг

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )
%

лева

Пиле замразено

лв./
кг

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )
%

лева

Пиле - прясно,
охладено

лв./
кг

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )
%

лева

Благоевград

4,06

3,3

0,13

5,14

4,0

0,20

4,74

0,0

0,00

4,77

-9,8

-0,52

4,90

0,0

0,00

5,45

0,0

0,00

Бургас

4,95

1,0

0,05

4,98

0,0

0,00

4,77

0,0

0,00

4,82

0,0

0,00

4,65

0,0

0,00

4,92

0,0

0,00

Варна

4,20

0,0

0,00

4,81

1,7

0,08

4,90

0,0

0,00

4,38

-5,4

-0,25

4,85

0,0

0,00

5,25

0,0

0,00

Велико Търново

4,00

0,0

0,00

4,20

2,4

0,10

4,87

0,0

0,00

4,82

1,7

0,08

4,80

0,0

0,00

5,03

0,0

0,00

4,95

0,0

0,00

4,77

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,58

0,0

0,00

*

*

*

5,05

0,0

0,00

4,77

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,43

0,0

0,00

*

*

*

4,05

1,3

0,05

4,87

0,0

0,00

4,82

1,7

0,08

4,80

0,0

0,00

5,03

0,0

0,00

Видин
Враца

4,20

0,0

0,00

Габрово
Добрич

4,28

0,0

0,00

4,83

0,0

0,00

5,15

0,0

0,00

4,78

-1,0

-0,05

4,90

0,0

0,00

5,10

0,0

0,00

Кърджали

4,04

-1,0

-0,04

4,76

1,9

0,09

4,74

0,0

0,00

4,77

-9,8

-0,52

4,80

0,0

0,00

5,05

0,0

0,00

*

*

*

4,74

0,0

0,00

4,77

-9,8

-0,52

5,00

0,0

0,00

5,45

0,0

0,00

Кюстендил
Ловеч

4,03

0,0

0,00

4,37

0,5

0,02

4,87

0,0

0,00

4,82

1,7

0,08

4,80

0,0

0,00

5,03

0,0

0,00

Монтана

4,20

0,0

0,00

5,00

0,0

0,00

4,77

0,0

0,00

4,62

0,0

0,00

4,45

0,0

0,00

*

*

*

Пазарджик

4,72

0,0

0,00

4,39

0,0

0,00

4,77

0,0

0,00

4,75

0,0

0,00

5,04

-2,5

-0,13

Перник

5,07

0,0

0,00

4,84

0,0

0,00

4,77

0,0

0,00

5,00

0,0

0,00

4,89

5,4

0,25

Плевен

3,80

0,0

0,00

4,58

0,7

0,03

4,87

0,0

0,00

4,82

1,7

0,08

4,80

0,0

0,00

5,03

0,0

0,00

Пловдив

3,60

12,5

0,40

4,73

0,0

0,00

4,39

0,0

0,00

4,77

0,0

0,00

4,75

0,0

0,00

5,09

-4,7

-0,25

4,60

0,0

0,00

5,10

-2,9

-0,15

4,37

-4,4

-0,20

5,25

0,0

0,00

*

*

*

Разград
Русе

4,01

0,0

0,00

5,65

9,9

0,51

4,64

0,0

0,00

4,37

-12,9

-0,65

5,05

0,0

0,00

4,53

0,0

0,00

Силистра

4,00

9,9

0,36

*

*

*

4,84

0,0

0,00

4,37

-10,6

-0,52

4,85

0,0

0,00

*

*

*

Сливен

3,80

0,0

0,00

4,96

0,0

0,00

4,77

0,0

0,00

4,82

0,0

0,00

4,60

0,0

0,00

4,92

0,0

0,00

4,51

0,0

0,00

4,99

0,0

0,00

5,19

0,0

0,00

5,20

0,0

0,00

5,10

0,0

0,00

Смолян
София

4,60

9,5

0,40

5,69

12,2

0,62

4,84

0,0

0,00

4,77

0,0

0,00

5,00

0,0

0,00

4,89

5,4

0,25

Стара Загора

3,69

0,0

0,00

4,86

2,7

0,13

4,85

0,0

0,00

4,82

-9,7

-0,52

4,87

0,0

0,00

5,15

0,0

0,00

4,55

0,0

0,00

5,09

0,0

0,00

4,87

-9,6

-0,52

5,18

0,0

0,00

*

*

*

Търговище
Хасково

3,50

2,9

0,10

4,76

1,5

0,07

4,39

0,0

0,00

4,82

-9,7

-0,52

4,85

0,0

0,00

4,91

0,0

0,00

Шумен

3,71

15,2

0,49

4,80

0,0

0,00

4,70

0,0

0,00

4,38

0,0

0,00

4,95

0,0

0,00

4,90

0,0

0,00

Ямбол

3,95

0,0

0,00

4,96

0,0

0,00

4,77

0,0

0,00

4,82

0,0

0,00

4,60

0,0

0,00

4,92

0,0

0,00

СРЕДНО ЗА
СТРАНАТА

4,03

2,5

0,10

4,82

1,5

0,07

4,79

-0,2

-0,01

4,72

-3,3

-0,16

4,84

0,0

0,00

5,03

0,0

0,00

Източник: ДКСБТ за цените на едро на пиле - замразено ; САПИ ЕООД – за цените на едро на пиле – прясно, охладено и за цените на дребно
Забележка: Цените са с ДДС. За областните центрове, оцветени в жълто, за цените на едро информация не е налична
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ФИРМИ, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛЗВАТ ЛОГО
УТВЪРДЕН СТАНДАРТ „СТАРА ПЛАНИНА“ ПРЕЗ 2021 Г.
към 20 март 2021 г.
№
1.
2.

ИМЕ НА ФИРМАТА, ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР
АЛДАГОТ ООД, Костинброд – Договор №272/17.02.2021
БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД, София - Договор №264/25.01.2021

3.

БИТОЛЯ 1 ООД, София – Договор №239/06.01.2021

4.

БОРОИМПЕКС АД, Борово - Договор №258/12.01.2021

5.

ГРАДУС 1 ЕООД, Стара Загора - Договор №240/06.01.2021

6.

ДАНИНА 02 ЕООД, София - Договор №253/08.01.2021

7.

ДЕНТУР ООД, Кесарево - Договор №236/06.01.2021

8.

ЕВРОМИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД, Благоевград - Договор №274/23.02.2021

9.

ЕКО МЕС ООД, Величково, Пазарджик - Договор №247/07.01.2021

10.

ЕЛИТ МЕС МИНЕВ - РОДОПА - В.Т. ООД, Велико Търново - Договор №241/06.01.2021

11.

ИВ ТРЕЙД ООД, Бургас - Договор №244/06.01.2021

12.

ИВО КГ ООД, Русе – Договор №275/08.03.2021

13.

ИНТЕРМЕС ООД Плевен – Договор №269/28.01.2021

14.

КАПРЕ ЕООД, Щръклево – Договор №266/26.01.2021

15.

КООПДОВЕРИЕ ЛЕСИДРЕН ООД, Лесидрен - Договор №246/06.01.2021

16.

КЕМБ - ТАРПАНОВИ ЕТ, Веселие, Бургас – Договор №235/06.01.2021

17.

КРУМ МУШЕВ ООД, София – Договор №267/26.01.2021

18.

КУМИР-СИ ЕООД, Стара Загора – Договор №242/06.01.2020

19.

ЛИВЕЛА-ДИМИТЪР АНДОНОВ ЕТ, гр. Благоевград, Договор №237/06.01.2021

20.

МАКСИМУМ 69 ООД, София – Договор №234/06.01.2021

21.

МЕДИ – ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЕТ, С. Главиница – Договор №265/25.01.2021

22.

МЕТИКА 2000 ООД, Русе - Договор №260/14.01.2021

23.

МЕСАРИТЕ ВН ЕООД, Варна – Договор №243/06.01.2021

24.

МЕСОКОМБИНАТ АСЕНОВГРАД ООД, Асеновград – Договор №268/27.01.2021

25.

МЕСОКОМБИНАТ БАЙ ТЕЧО ООД, Ямбол - Договор №247/06.01.2021

26.

МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД, Ловеч – Договор №255/11.01.2021

27.

МЕСОКОМБИНАТ РАЗЛОГ ООД, Разлог – Договор №233/02.12.2020

28.

МЕСОКОМБИНАТ СЕВЛИЕВО ООД, Севлиево - Договор №252/07.01.2021

29

МИТИ 01 ЕООД, Лом – Договор №270/09.02.2021

30.

НЕНОВИ ООД, Севлиево – Договор №259/12.01.2021

31.

НИКАС 21 ООД, Велико Търново – Договор №273/17.02.2021 г.

32.

ПАРТНЕРС ООД, Смолян – Договор №248/07.01.2021

33.

ПЕПИ КОМЕРС ООД, София – Договор №261/14.01.2021

34.

ПИКАНТ ТРЕЙД ООД, Варна - Договор №257/11.01.2021

35.

ПЛЕВЕН-МЕС ООД, Плевен - Договор №256/11.01.2021

36.

ПРИМА – МВ ООД, Стара Загора – Договор №262/15.01.2021

37.

САМИ М ООД, Перник - Договор №250/07.01.2021

38.

СММ КОМЕРС ООД, Нови Искър - Договор №238/06.01.2021

39.

СТЕФАНОВ-И.СТЕФАНОВ 04 ЕООД, Горна Оряховица - Договор №254/08.01.2021

40.

ТАНДЕМ В ООД, София - Договор №245/06.01.2021

41.

ТАНДЕМ ПОПОВО ООД, Попово - Договор №251/07.01.2021

42.
43.

ЧЕРНЕВ ЕООД, Шумен - Договор №263/18.01.2021
ЧЕХ ЙОСИФ НОВОСАД ООД, Велико Търново - Договор №271/09.02.2021
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Проект „Съвместни действия на социалните
партньори за адаптиране на работната среда към
специфичните възрастови потребности на различните
генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов
живот и способност за работа“
ДБФ № BG05M9OP001-1.051-0006-C01
От м. март се изпълнява дейност
4 от проекта на БСК. Асоциация на
месопреработвателите в България е
една от десетте браншови организации, участващи в проекта в периода
октомври 2019-ноември 2021.
В тази част от проекта ще извършат дейности по въвеждане и
внедряване на апробираните инструменти и стратегически документи относно активното стареене
и междугенерационния подход в
практиката на предприятията.
Какво се очаква да се постигне:
 Усвояване на конкретни управленски инструменти за стратегическо развитие на човешкия капитал
и за справяне с демографските промени и негативни тенденции на пазара на труда

 Придобиване на експертен
капацитет за управление на възрастовите различия и постигане на повисока организационна и екипна
ефективност
 Осигуряване и поддържане
на работна среда, насърчаваща удовлетвореността, продуктивността,
здравето и работоспособността на
всяка възраст
Ползи за предприятията
 Принос към изпълнението
на Браншовата партньорска програма в областта на активното стареене
и солидарността между поколенията
 Безвъзмезден достъп, обучение и права за използване на полезни инструменти в управлението
на ЧР

 Получаване на специализирана информация и консултация, съобразена с бизнес потребностите на
предприятието
 Конкурентоспособност
и
устойчивост. Създаване на собствен
капацитет за адаптиране към промените и преодоляване на проблемите
свързани с негативните тенденции
на пазара на труда
 Удължаване на трудоспособността, повишаване и съхраняване
на здравето и продуктивността на
работещите от всички възрасти

Съветът на браншовите
организации при БТПП отчете
дейността си за 2020 г. и избра ново ръководство
На 08.03.2021г. се проведе годишното Общо събрание на Съвета на браншовите организации
при Българската търговско-промишлена палата по предварително обявен дневен ред.
Пред участниците в ОС бе
представена кратка информация
за приключилата регулярна процедура за установяване наличието на Критериите за представителност на организациите на
работниците и служителите и на
работодателите, обявена на основание чл.36, ал.3 КТ в брой 10
от 04.02.2020 на ДВ и Решение на

МС на Република България № 22
/14.01.2021г., обнародвано в ДВ
брой 5 /19.01.2021г. за признаването на БТПП за представителна
организация на работодателите
на национално равнище.
Изнесен бе отчет за дейността на Съвета на браншовите
организации през 2020г. Към
31.12.2020 г. броят на членовете
на Съвета е 87, представени в 56
бранша.
Отчетният доклад очерта приоритетите в дейността на Съвета
през изминалата година, целящи
запазване ролята и значението

на Съвета на браншовите организации чрез активното му участие
в процеса за изготвяне на становища и позиции по теми, важни
за икономиката на страната и в
частност на отделни браншове.
До браншовите организации членове на Съвета редовно и
приоритетно бе предоставяна
информация относно предложения за промени в нормативната
уредба на страната, информация
и материали по въпроси от икономически, правен и социален
характер. На базата на обратно
получени отговори с коментари,
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Съветът на браншовите организации при БТПП отчете дейността си
за 2020 г. и избра ново ръководство
мнения и предложения по поставените теми БТПП като национално призната работодателска
организация изготвя съвместни
становища, които внася и отстоява пред съответните компетентни институции. Този процес
е изключително важен, тъй като
спомага за приемане на правилни решения, отразяващи позициите на бизнеса.
На събранието бе приета Програмата за дейността на Съвета на браншовите организации
през 2021 година, предвиждаща
разширяване на сътрудничеството между БТПП и Браншовите
организации, членове на Съвета
на БО при Палатата, чрез по-широко използване на съвременни дигитални форми за контакт
като: нетуъркинг срещи, онлайн
кръгли маси, презентации, конференции и др. инициативи за

популяризиране на значими
постижения, разработени нови
продукти, иновативни технологии, получени награди и отличия,
споделяне опит и добри практики и др.
ОС избра единодушно ново
ръководство на Съвета на БО –
УС от 9 члена с председател д-р
Людмил Иванов – председател
на „Асоциация по железопътна
сигнализация,
автоматизация,
комуникация и индустрия“, и
зам.-председатели Лъчезар Искров-член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на
Палатата с браншовите организации и Гена Събева- председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България. В УС
на БО към БТПП бе преизбран
и председателят на Асоциация
на месопреработвателите в
България г-н Атанас Урджанов.

В изказването си новоизбраният председател сподели плановете за продължаване инициативата на „Представяне на
чуждестранни търговски мисии
пред българския бизнес“ в последното тримесечие на 2021г.,
като отбеляза, че при възможност ще се организират такива
срещи и по-рано през годината,
като е възможен и онлайн вариант.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов предложи да се
организират и българските чуждестранни търговски мисии по
цял свят с представяне пред българския бизнес онлайн.
В бъдеще се очертава и потясно сътрудничество с чуждестранни търговски мисии в България.
Източник: БТПП

Любопитни факти за кравите
1. Има над 800 различни породи говеда, признати в световен
мащаб (според Wikipedia).
2. Кравите могат да виждат почти на 360 градуса. Тази панорамна гледка им позволява да наблюдават хищници от всички ъгли.
Те обаче не виждат добре пред себе си, така че обикновено ще
обърнат глава, за да те гледат.
3. Те имат остро обоняние и могат да открият миризми на разстояние до десет километра.
4. Кравите са много социални и не обичат да бъдат сами. Ако
крава е изолирана, обикновено това е, защото е болна или е на път да роди.
5. Кравите нямат горни предни зъби. Те притискат острите си долни зъби към горното твърдо небце на
устата си, за да режат острата трева.
6. Кравите се изправят и лягат около четиринадесет пъти на ден. 13. Те не могат да спят, докато са прави
7. Кравата консумира около 40 килограма храна на ден.
8. Те могат да разпознават цветовете. Но когато видите Матадор да развява червено знаме на бик, бикът
се дразни заради движението на знамето, а не от червения цвят.
9. По света има повече от 800 различни породи говеда.
10. Кравите могат да живеят повече от 20 години (въпреки че млечните крави рядко живеят толкова
дълго, а кравите, отгледани за месо, имат късмета да живеят до 2 години). Ако имат рога, можете да разберете възрастта им, като преброите броя на пръстените.
11. Домашната крава спи само около четири часа на ден.
Actualno.com
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Интересни идеи с
месни продукти

16

ìàðò 2021 ã.

ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Фирма „ЕЛИТ-МЕС МИНЕВ РОДОПА-В.Т.” ООД

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.

притежава предприятие
„АВИСПАЛ БГ” ЕООД
за събиране и обезвреждане на СЖП
категория 2 и категория 3.

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

Изкупуването и извозването на СЖП се
извършва с транспортни средства на
фирмата на преференциални цени.

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

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

2. Хладилен склад 500 м 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

ИЗКУПУВАМЕ ВСЯКАКВИ МАШИНИ ЗА МЕСО-ПРЕРАБОТКА. 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
Detelina - KVK - 75427265 - Emmastraat 48 4811AG
Breda
Фирмата предлага месо от холандски преработватели - свинско, говеждо, пилешко - трупно и разфасовано - търси български партньори. e-mail: info@
detelina.org; Тел.: 00359882377747

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.

Ïðåäñåäàòåë íà ÀÌÁ:
Àòàíàñ ÓÐÄÆÀÍÎÂ
Ãëàâíè åêñïåðòè:
ä-ð Äèëÿíà Ïîïîâà
èíæ. Ïàâëèíà Ëèëîâà

