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Индексът на цените на производител в селското сто-
панство за третото тримесечие на 2021 г. се повишава с 
19.8% спрямо същото тримесечие на 2020 година, сочат 
данни на Националния статистически институт (НСИ). Ин-
дексът на цените на продукцията от растениевъдството 
се увеличава с 23.2%, а на продукцията от животновъд-
ството - с 1.6%. Спрямо предходната година цените на 
селскостопанската продукция отбелязват ръст с 15.5%, 
като в растениевъдството те се увеличават с 18.2%, а в 
животновъдството - с 1.4%.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото 
тримесечие на 2020 г. се увеличават цените на: зърнените 
култури - с 22.9%, техническите култури - с 36.1%, фураж-
ните култури - с 8.9%, и пресните плодове - с 2.4%. Увели-
чение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 18.8%, 
маслодайния слънчоглед - с 41.2%, царевицата за силаж 
- с 22.4%, доматите - с 4.1%, пипера - със 7.6%, и виненото 
грозде - с 11.9%. Понижават се цените на картофите - с 
16.0%, и ябълките - с 9.8%.

Спрямо същото тримесечие на 2020 г. цените на жи-
вите животни намаляват с 3.3% в резултат на спад на це-
ните на: свинете - с 14.4%, козите - с 4.5%, и кокошките-
носачки - с 20.8%. 
Увеличават се це-
ните на едрия рогат 
добитък - с 2.2%, и 
овцете - с 4.0%. При 
продуктите от жи-

вотновъдството е регистрирано увеличение на цените с 
5.3%, което е в резултат на по-високите цени на кравето 
мляко - с 1.9%, млякото от дребен рогат добитък - с 8.3%, 
и на кокошите яйца за консумация - с 2.6%. Намаление 
на цените е регистрирано при биволското мляко - с 2.9%.

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. по-
високи са цените на: зърнените култури - с 18.3%, техни-
ческите култури - с 28.3%, фуражните култури - с 6.9%, и 
пресните плодове - с 2.4%. Увеличение е отчетено в це-
ните на: меката пшеница - с 13.9%, царевицата - с 29.3%, 
маслодайния слънчоглед - с 29.4%, бялото главесто зеле - 
с 5.3%, и виненото грозде - с 2.3%. По-ниски са цените на: 
сеното от естествени ливади - с 6.9%, доматите - с 2.3%, 
морковите - с 1.9%, и картофите - с 14.4%.

В животновъдството през третото тримесечие на 2021 
г. спрямо 2020 г. цените на живите животни се понижават 
с 5.0%. Регистриран е спад в цените на свинете - с 18.2%, и 
козите - с 5.6%. Увеличение има в цените на: едрия рогат 
добитък - с 1.8%, овцете - с 3.6%, и бройлерите - с 1.3%. 
Цените на продуктите от животновъдството отбелязват 
ръст от 6.2%, което е в резултат на увеличението на це-
ните на кравето мляко - с 3.6%, биволското мляко - с 0.5%, 

овчето мляко - с 
10.1%, козето мляко 
- с 2.1%, и на коко-
шите яйца за консу-
мация - с 1.4%.

profit.bg

19.8% ръст в цените на селскостопанската 
продукция на годишна база 
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На 28 октомври 2021, АМБ по-
срещна в своя офис Търговско-
Икономическия съветник към 
Посолството на Кралство Белгия 
в България г-жа Величка Терзи-
ева. Г-жа Терзиева е ангажира-
на с търговско-икономическото 
представителство на белгийски 
регион Фландрия и отговаря за 
насърчаване и спомагане на вън-
шнотърговската дейност и бизнес 
отношения между фламандски и 
български компании. Фландрия е 
водещата икономическа сила на 
Белгия. Приблизително 90 % от от 
общия външнотърговски обмен 
между Белгия и България е реали-
зиран с участието на фламандски 
предприятия. В регион Фландрия 
са концентрирани основните ме-
сопроизводители в Белгия. 

По време на срещата г-жа Ди-
ляна Попова, Изпълнителен ди-
ректор на АМБ и г-жа Павлина 
Лилова – Главен експерт имаха 
възможността да обсъдят с г-жа 
Терзиева възможности за сътруд-
ничество в интерес на фламанд-
ски и български бизнес опера-
тори от месопреработвателния 
бранш и да разменят уверението 
си за подкрепа и съдействие в 
установяване и разширение на 
взаимоизгодни бизнес взаимоот-
ношения между предприятията 
от двата пазара. 

По време на срещата г-жа 
Попова запозна г-жа Терзиева 
с дейността на Асоциацията, с 
месопреработвателния бранш в 
България и стоящите пред него 
възможности и предизвикател-
ства. 

Г-жа Терзиева, от своя страна, 
изрази готовност за съдействие 
относно потенциални инициати-
ви за обмен, съвместни активнос-
ти и услеснен достъп до потенци-
ални фламандски партньори. 

Г-жа Терзиева представи 
накратко дейността на Белгий-
ския Борд за месото - Belgian 
Meat Office, чиито функции 
са свързани с подпомагане 
екпортната дейност на бел-
гийските компании от месния 

сектор и който може да пред-
ставлява за българските ме-
сопреработвателни предпри-
ятия надеждна отправна точка 
за контакт с ключови белгий-
ски доставчици на свинско и 
телешко месо.

Белгия- третият износител на свинско месо 
в България през 2021 г.

ü През 2021г. Белгия е  3-ти износител на свинско месо в България, с 25 
% от общия внос в страна:
Графика 1: Внос на свинско месо в България (тона, вкл.карантии и мазни-

ни, изкл.преработено месо) и средна вносна цена (EUR/t)

Интересни факти относно търговския обем на прясно месо 
между страните:

Вярваме, че тази среща положи началото на успешно и ползотворно съ-
трудничество и гледаме напред към възможностите да допринесем за разви-
тието на взаимоизгодни взаимоотношения между членове на Асоциацията и 
фламандски компании.

ü Белгия е водещ износител на пресни или охладени свински кланични 
трупове или половини в България :
Графика 2: топ 5 доставни страни на пресни или охладени кланични тру-

пове или половини в България 2016-2020г. 
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На 13 октомври по проект „Съвместни действия на 
социалните партньори за адаптиране на работната сре-
да към специфичните възрастови потребности на раз-
личните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг тру-
дов живот и способност за работа“ се проведоха онлайн 
работилници за умения. В работилниците взеха участие 
представители на фирмите „Авалон Върджин“ АД, „Ла-
лов и Вачев“ ЕООД, „Месокомбинат Разлог“ ООД, „Ди-
митър Маджаров 2“ EООД, „Тандем В“ ООД , „Кумир 
Си“ АД, „Джиев“ АД.

Целта на работилниците беше да се провокира ин-
терес и разбиране, развиване на специфични знания и 
умения за ефективно прилагане на междупоколенчески 
подход в управлението на хора и екипи, за формиране 
на работна среда и организационна култура, толерира-
щи солидарността, взаимопомощта и взаимодействието 
между поколенията на работното място. Бяха представе-
ни следните наръчници и инструменти:

u	Наръчник за управление на поколенческите 
различия 
u	Наръчник за въвеждане на политики в упра-

влението на човешките ресурси, с акцент върху 
осигуряване на работна среда, съобразена със спе-
цифичните възрастови потребности на различните 
генерации и насърчаване на по-дълъг трудов живот 
и способност за работа
u	Електронен инструмент за оценка на риска по 

безопасност и здраве на работното място
u	съобразен с възрастта
u	Е-инструмент за оценка на факторите в работ-

ната среда пораждащи професионално изчерпване 
(бърнаут)

Поколенчески подход в управлението означава под-
ход в управлението на хора и екипи, който се базира на 
разбирането, приемането и съобразяването със специ-

Участниците в работилницата бяха запознати как 
се управлява знанието, коя организация е учеща и как 
учат различните поколения. Ученето е процес, чрез кой-
то индивидът придобива знания, разбирания, умения, 
ценности и ги прилага на практика. Учещият служител, 
независимо от поколението към което принадлежи, е 
много по-ценен за една организация,тъй като може да се 
адаптира към променящата се среда на работното място. 
Учещата организация използва и интегрира знанието на 
различните поколения в бизнес процесите, управленска-
та практика и в културата на организацията.

Разработеният електронен инструмент за оценка на 
риска по безопасност и здраве на работното място  съо-
бразен с възрастта изследва и оценява риска на работно-
то място с оглед на  специфичните възрастови различия 
на заетите лица. Инструментът може да се  използва като 
част от системата на предприятието за управление на  
безопасността и здравето по време на работа и да спо-
могне за оптимизиране на  възможностите за работа на 
хора от всяка възраст и насърчаването на по-дълъг  тру-
дов живот и способност за работа

Чрез електронен 
инструмент за  оцен-
ка на факторите в ра-
ботната среда пораж-
дащи  висок стрес 
и професионално  
изчерпване (бърна-
ут) може да се иден-
тифицира и оценява 
интензивността и те-
жестта на  въздейст-
вие на психо-социалните факторите в работната  среда, 
водещи до развитие на бърнаут, диагностицира степента 
на развитие на бърнаут в конкретно  изследвано лице. 
Чрез електронния инструмент могат да се определят 
рисковите професионални групи (служители в предпри-
ятието),  които могат да бъдат или вече са засегнати от 
синдрома бърнаут и да се разработят мерки за ограни-
чаване на стреса в работата. След онлайн положен тест 
участниците получиха писмен сертификат за правоспо-
собност – удостоверение, издадено от БСК, за преминато 
обучение по управление на хора и екипи и внедряване 
на междупоколенческия подход в развитието на корпо-
ративна среда, насърчаваща по-дълъг трудов живот и 
способност за работа.

На 19 октомври се проведе онлайн обучение  по На-
ръчници за адаптиране на работните места към специ-
фичните потребности на хора с хронични заболявания. 
Участниците от фирмите „Авалон Върджин“ АД, „Лалов 
и Вачев“ ЕООД, „Месокомбинат Разлог“ ООД и „Дими-
тър Маджаров 2“ EООД бяха запознати с иновативни 
инструменти, свързани възможностите за адаптиране 
на работните места към специфичните потребности на 
хора с хронични заболявания; с основните изисквания и 
принципи за създаване на здравословна и мотивираща 
работна среда за хората с хронични заболявания; с въз-
можностите за повишаване на удовлетвореността на ра-
ботниците и служителите с хронични заболявания; добри 
практики в страни от ЕС, за работа с хронично болните; 
и  подробна информация как да се помогне на работе-
щите с хронични заболявания на работното място. Трите 
най-разпространени незаразни хронични заболявания 
сред работната сила са хипертония, диабет и хронична 
обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Проект 
Активно стареене

фичните особености на отделните поколения и използ-
ването им в интерес на работата. Успешното управление 
не означава, че трябва да се предпочита едно пред дру-
го поколение. По-скоро трябва да се използват силните 
страни на всяко поколение и да се канализират усилията 
и енергията по посока на бизнес целите. Съвременната 
теза за успешно управление на човешките ресурси се 
основава на идеята за максимално използване на човеш-
кия потенциал и създаване на добавена стойност от него, 
което означава полезност (рентабилност), значимост, 
ценност.

q
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Според проучване до 2050 г., най-вероятно, ще има 
недостиг от около 35 милиона работници или около 15% 
от общото търсене на работна ръка. Поради тази причина 
е важно да се осигури приобщаващ пазар на труда, който 
да бъде в състояние да отговори на бъдещето търсенето 
на работна ръка и да допринесе за устойчив растеж. Та-
къв приобщаващ пазар може да стане възможен, ако на 
всеки човек в трудоспособна възраст бъде предоставена 
възможност да участва в свободния пазар на труда и му/и 
бъде осигурена адекватна подкрепа за това. Участието на 
лицата с хронични заболявания в свободния пазар на тру-
да може да допринесе за справянето със социално-иконо-
мическите предизвикателства като използва потенциала 
на тези лица като, от друга облекчи бедността и социално-
то изключване, насърчи по-голямото участие на пазара на 
труда, увеличи предлагането на работна ръка и да намали 
обществените разходи за обезщетения за инвалидност. 
Освен това, заетостта има положително въздействие вър-
ху благосъстоянието, социалната интеграция и психично-
то здраве. Участниците получиха удостоверение, издадено 
от БСК, за преминато обучение адаптиране на работните 
места за хора с хипертония, диабет и ХОББ.

Среща за обмяна на опит в сектор  „Месопрера-
ботване“ се прове-
де от разстояние на 
17 ноември 2021 г. 
Участваха 27 пред-
ставители на пилот-
ните предприятия: 
„Авалон Върджин“ 
АД, „Лалов и Ва-
чев“ ЕООД, „Месо-
комбинат Разлог“ 
ООД, „Димитър 

Маджаров 2“ EООД, „Интермес“ ООД, „Биляна мес“ 
ООД, Сами М“ ЕООД, „Тандем В“ ООД, „Кумир Си“ АД, 
МЕС- КО“ ЕООД, „Джиев“ АД и РВС, както и председа-
телят на ФНСОХП Славчо Петров, и председателят на 
КООП ХВП Виолета Георгиева. 

Срещата беше официално открита от председате-
лят на Асоциация на месопреработвателите в България 
Атанас Урджанов, който благодари на фирмите и на екс-
пертите от асоциацията д-р Диляна Попова и д-р Светла 
Чамова за активното им участие в проекта, както и на 
експерта от БСК Надежда Димитрова за оказваното съ-
действие по време на изпълнението му. Той сподели, че 
поради демографската криза и тежката и непривлекател-
на работата в сектора, фирмите изпитват остра нужда от 
работна ръка. Все по-често се сблъскват с нежеланието 
на хората да работят в производството. Това е причина 
всеки работодател да търси начини да решава проблема 
с недостига на работна сила, като например използват 
различни форми на стимулиране и привличане на работа 
в предприятието, търсят се потенциални работещи още 
от професионалните гимназии, от Университета по хра-
нителни технологии, както и различни стимули и мотива-
ция, за да се сведе до минимум текучеството. Но за да се 
насърчи по-дълъг трудов живот, желание и способност за 
работа на възрастните хора може би трябва да се напра-
вят промени в законодателството като се регламентират 
облекчения за работодатели, които задържат на работа 
възрастни работници 55+ , дали ще са данъчни облекче-
ния, ваучери за транспорт, за храна и др. стимули. 

Надежда Димитрова от БСК представи резултатите от 
проекта и практики на социалните партньори от Европа 
и България в областта на активното стареене, възрасто-
вото многообразие и сътрудничеството между поколе-
нията на работното място. Мониторингът на „Автономно 
рамково споразумение относно активното остаряване и 
солидарността между поколенията“ (2018 - 2020) показва 
че най-мащабни и добре финансирани са практиките на 
Франция, Германия, Белгия, Дания, Люксембург, Холан-
дия, Швеция, Испания, основаващи се на национални и 
секторни споразумения. Примери за такива практики са:

 Частично пенсиониране, чрез hand-over дого-
вор, позволяващ запазване на заетост чрез обучаване 
на по-млади работници.
 Намаляване на дължимите от работодателите 

осигурителни вноски върху заплатите на работещите 
над 55 г. 
 Въвеждане на „сметка за спестяване на време“ 

(time saving account). 
 Постепенно намаляване на седмичното работ-

но време при навършване на определена възраст, 
като се запазва размера на получаваното възнаграж-
дение.
 Съфинансиране от държавата дейността на 

менторите в предприятията.
 Съфинансиране от държавата на програми за 

въвеждащо обучение на новопостъпили млади ра-
ботници. 
 Данъчни облекчения и субсидии при наемане 

на работници над 58 г.
 Мерки за мобилност и реинтеграция на трудос-

пособните над 50 г. 
 Приемане на дългосрочни инвестиционни про-

грами за устойчива пригодност за работа.
 Секторни квалификационни фондове.
 Корпоративни програми за облекчаване пре-

хода към цифровизация, повишаване на дигиталните 
умения и ограничаване на дигиталното разслояване.
 Инженеринг на труда, ергономия на работните 

места, организация ва работата, оценка на риска, про-
грами за оценка и превенция на здравето и стреса в 
работата, съобразени с потребностите на възрастта.

По време на срещата примери за добри практики в 
управление на човешките ресурси споделиха: Богдана 
и Дамян Вътеви – управители на фирма „Тандем В“ ООД, 
Лидия Динчева – мениджър производство във фирма Ку-
мир Си АД и Емилия Гаджева – специалист Човешки ре-
сурси в предприятие „Димитър Маджаров-2“ ООД.

По време на проведената дискусия участниците изра-
зиха очаквания, че след като са запознати с разработе-
ните наръчници и инструменти, след консултациите по 
време на приемните, и обученията, в които са участвали 
се надяват да постигнат по-добро управление на възрас-
товите различия и по-висока организационна и екипна 
ефективност, за адаптиране към ситуацията във връзка 
с демографските промени и преодоляване на проблеми-
те, свързани с негативните тенденции на пазара на труда, 
което ще повиши тяхната конкурентоспособност.

В резултат от участието в този проект фирмите ще по-
стигнат по-добро управление на възрастовите различия, 
като вземат предвид свързаните с възрастта фактори във 
връзка с условията на труд, организацията на работата 
и разпределението на индивидуалните работни задачи, 
така че всеки работник, независимо от възрастта си, да 
чувства, че е в състояние да осъществи своите лични и 
фирмени цели.  Прилагайки междупоколенчески подход 
ще имат възможност да разбират и да се съобразяват с 
особеностите на всяко поколение като използват силни-
те им страни в интерес  на работата.
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Асоциация на индус-
триалния капитал в Бълга-
рия (АИКБ) стартира проект 
BG05M9OP001-1.128-0004 
„Развитие на дигиталните 
умения“. Проектът e фи-
нансиран от Оперативна 
програма “Развитие на 
човешките ресурси 2014 
– 2021”, по процедура 
BG05M9OP001-1.128 – Раз-

витие на дигиталните умения – Компонент 2.
Проектът „Развитие на дигиталните умения“ цели 

транспониране на актуалните политики на ЕК за подо-
бряване и развитие на дигиталните умения в контекста 
на Европейската дигитална стратегия. Той изцяло отго-
варя на целите и изискванията на Препоръката на Съве-
та от 22.5.2018г. относно ключовите компетенции за уче-
не през целия живот и на целите на Плана за действие 
по Европейския стълб за социални права за обучение на 
възрастни, като цели да надгради на национално ниво 
Европейската рамка за цифрови компетенции на граж-
даните 2.0.

Дигиталните умения са тези, необходими за използ-
ване на цифрови устройства, комуникационни прило-
жения и мрежи за достъп и управление на информация, 
но от друга страна, тези умения са вече задължителни 
в ерата на Индустрия 4.0 и все по-мащабното и бързо 
навлизане на информационните технологии във всички 
бизнес сектори изисква все по-напреднали дигитални 
умения свързани с конкретни бизнес процеси. Проектът 
е насочен именно към идентифициране на тези умения 
като предвижда изпълнението на общо девет основни 
дейности насочени към разработване, тестване и вали-
диране на унифицирани профили за дигитални умения 
по ключови професии/длъжности, секторни квали-
фикационни рамки и учебни програми за развитие на 
дигиталните умения в 13 пилотни сектора от ключово 
значение за българската икономика. Един от пилотни-
те сектори е „Производство и преработка на месо и 
месни продукти“.  Чрез реализирането на проекта се 
цели да бъдат преодолени дисбалансите в областта на 
дигиталните умения и знания и привеждането им в съ-
ответствие с нуждите на бизнеса, а от там постигане на 
конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се 
на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви 
работни места. Същинските дейности по проекта ще 
стартират с извършването на проучване за установява-
не на потребностите от дигитални умения на работната 
сила по определени като ключови за пилотните секто-
ри професии, последващо тестване на текущите умения 
чрез специално разработени инструменти за оценка на 
дигиталните компетенции и изготвяне на тази основа на 

анализ на дисбалансите и на състоянието и потребно-
стите от дигитални умения на три нива за всяка иденти-
фицирана професия.

Изпълнението на проекта ще стъпи на постигнати-
те резултати по Компонент 1 на операцията „Развитите 
на дигиталните умения“, който се изпълнява от Минис-
терство на труда и социалната политика. В рамките на 
проекта АИКБ е заложила да се разработят минимум 65 
унифицирани профили за дигитални умения, общо 13 
пакета с тестови учебни програми за развитие на диги-
талните умения, минимум 4 модела за социално сътруд-
ничество. Всички постигнати резултати ще се тестват 
и апробират в реална работна среда, като за тяхното 
постигане АИКБ ще си партнира с Конфедерация на не-
зависимите синдикати, Конфедерация на труда „Подкре-
па“, МТСП и Националната агенция за професионално 
образование и обучение.

Проектът е с период на изпълнение 20 месеца като 
се очаква постигнатите по него резултати да бъдат ос-
нова за реализиране на дейности по новата Програма 
„Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насоче-
ни към национално развитие на дигиталните компетен-
ции. След приключване на проекта всички резултати ще 
бъдат собственост на МТСП. Стартирането на проекта 
беше официално обявено на пресконференция на 14 
октомври 2021 г.

www.teatrading.eu

АикБ стартира проект за развитие на дигитални 
умения в 13 ключови икономически сектора
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България подкрепя искането за 
въвеждане на спешни извънредни 
мерки на ниво ЕС за сектора на свин-
ското месо. Отрасълът в страната е из-
правен пред сериозна криза. Месоп-
роизводителите са в изключително 
трудна пазарна ситуация, повлияна 
от рестрикциите, свързани с ограни-
чаването на Африканската чума по 
свинете (АЧС), засилените изисквания 
към производството в кланиците за-
ради Ковид-19, повишените разходи 
за фуражи и свръхпредлагането на 
европейския пазар, което задържа 
растежа на цените. Това заяви замест-
ник-министърът на земеделието, хра-
ните и храните Георги Събев по време 
на заседание на Съвета на ЕС по земе-
делие и рибарство, което се проведе 
в Брюксел, Белгия.

Заместник-министър Събев посо-
чи още, че нарастването на цените на 
основните фуражни култури и сме-
ски е обезпокоително. Като отбеля-
за, че за периода януари-септември 
2021 г. в страната ни се наблюдава 
най-голямо увеличение при цена-
та на царевицата за зърно – с 34,6% 
по-висока спрямо същия период на 
2020 г., следвана от фуражната пше-
ница с ръст от 18,7% и фуражен ече-
мик – с 5,4 на сто.

В рамките на заседанието, Георги 
Събев постави проблема със значи-
телното повишение на разходите за 
производство в земеделието, и по-
специално тези за горива и електро-
енергия. През второто тримесечие на 
2021 г. цените на електроенергията и 
горивата, влагани в селското стопан-

ство в България, бележат ръст 
от 18,5% спрямо същия период 
на 2020 г. „Прогнозите сочат, че 
през втората половина на годи-
ната този ръст ще е още по-зна-
чителен, което неминуемо ще 
доведе до затруднения за земе-
делските производители“, под-
черта заместник-министърът.

Стратегията „От фермата до трапе-
зата“ също бе част от дневния ред на 
срещата в Брюксел. „Цялостното вли-
яние от нея трудно може да се оцени 
в пълнота, но трябва да сме сигурни, 
че нашите производители и рибари 
участват както в прилагането, така 
и в оформянето на целите заложени 
в нея. Очакваме изискванията пред 
европейските производители обаче 
да бъдат приложими и за вноса на 
продуктите, особено от селското сто-
панство и рибарство от трети страни, 
за да не поставят европейските про-
изводители в неравностойна конку-
ренция“, заяви заместник-министър 
Събев.

Друга тема на дискусия по време 
на Съвета бе и процедурата за прие-
мане на Стратегическите планове по 
новата Обща селскостопанска поли-
тика (ОСП), както и функционалност-
та на новия модел на прилагане.

В българската позиция, изразена 
в рамките на заседанието, бе отбеля-
зано още, че с наближаването на сро-
ка, предвиден в проекта на основен 
регламент, за подаване на Стратеги-
ческите планове от държавите член-
ки, е необходимо да се положат всич-
ки усилия от институциите на ЕС за 

навременно приемане на базовото 
законодателство за бъдещата ОСП. 
Също така се подчертава, че без ясна 
и стабилна правна рамка, държавите 
членки няма да могат да завършат 
своите Стратегически планове, което 
ще постави под риск продължаване-
то на така необходимата подкрепа за 
сектора в тези динамични и несигур-
ни времена. Основното притеснение 
на страната ни е, че времевият гра-
фик за приемане на делегираните ак-
тове и актове за изпълнение към ба-
зовите регламенти и необходимостта 
от прилагане на разпоредбите им в 
Стратегическите планове, трудно ще 
позволи спазването на срока за пре-
даване на плановете, 1 януари 2022 г.

Предвид важността на високи-
те цели на ЕС, заложени в Зелената 
сделка и очакванията всички секто-
ри на икономиката да допринасят 
за тяхното постигане, в Стратеги-
ческите планове по ОСП следва да 
бъде достатъчно държавите членки 
да представят качествена, наратив-
на информация относно приноса на 
сектора на земеделието за постигане 
на екологичните и климатични цели 
на Съюза.

Източник: МЗХГ

Заместник-министър Събев: 
Необходими са извънредни мерки 
на ниво ЕС за свиневъдството

Новата програма на банката е за малки мощности и е в 
подкрепа на зелените политики за намаляване на въгле-
родния отпечатък

Българската банка за развитие ще финансира изграж-
дането на фотоволтаични централи за нуждите на бизне-
са. Новият финансов продукт е в отговор на растящото 
притеснение на компаниите от цената на тока у нас и в 
Европа, и повишеното търсене на електроенергия. Прев-
ключването на бизнеса към слънчева енергия е работе-
що решение в контекста на изчерпващите се невъзобно-
вяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане 
на въглеродна неутралност.

ББР ще кредитира мощности под 1 МW/p, като отпус-
каните заеми могат да са до 95% от стойността на солар-
ните централи, чрез които фирмите да намалят сериозно 
енергийните си разходи. Използването на соларни ин-
сталации премахва напълно загубите по мрежата и има 
както икономически, така и екологични ползи.

Условието е компаниите да са микро-, малки или 
средни предприятия. Заемите ще са със срок до 15 годи-
ни, като с тях могат да се захранват както предприятия и 
офис-сгради, така и търговски обекти. Фотоволтаичните 
системи, които ББР ще финансира, могат да бъдат за про-
изводство, което да покрива нуждите от ток, а също и за 
продажба.

Банката си поставя като дългосрочна цел подпома-
гането на зеления преход на националната икономика и 
увеличаването на дела на екологично чисти енергийни 
източници, тъй като 25 на сто от парниковите емисии в 
глобален мащаб идват от производството на електри-
чество. Изграждането на мощности за зелена енергия е 
част от пакета мерки на Европейската комисия, включени 
в т.нар. „Зелена сделка“, чиято цел е намаляване на въгле-
родния отпечатък до 2050 г.

БТПП

Българската банка за развитие предоставя финансиране 
за фотоволтаични централи
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Цените на месото 
ще бъдат под натиск
Броят на месодайните крави през 

2020 г се увеличи до 139 хил. живот-
ни, което е с 20% на годишна база, 
при месодайните овце също имаше 
нарастване, но с 4,5%. Свиневъд-
ството също постепенно възстановя-
ва отглежданите към края на 2020 г 
животни след случаите на АЧС през 
2019 г – началото на 2020 г. Очаква-
нията са през близките няколко годи-
ни поголовието да намалява, особе-
но през близките две години поради 
пазарното несъответствие между 
ръста на изкупните цени и цените 
на ресурсите, най-вече фуражите, 
съобщи по време на Международна 
научна конференция „Земеделие и 
снабдяване с храни: пазари и поли-
тики“, организирана от Института по 
аграрна икономика, гл. ас. Даниела 
Димитрова Центъра за икономиче-
ски анализи в земеделието (САРА). 
Производството в стопанствата про-
дължава да заема доминиращ дял в 
общото количество на продукцията 
от говеждо и телешко месо и овче и 
агнешко месо – съответно 62 и 75%. 
Причините са различни, защото при 
агнешкото месо преобладаваща-
та част от агнетата се реализирани 
директно от стопанството заради 
намаленото предлагане и високо 
търсене в определени периоди, като 
при говеждото и телешкото има оп-
ределени проблеми при угояването 
и реализацията. Прогнозира се през 
следващите пет години спад, който 
ще е по-силно изразен при говеждо-
то и телешкото, то ще е около 15-16 
хил. тона, докато при свинското се 
предвижда продукция на нива около 
10 хил. тона.

След значителния спад на про-
дукцията от свинско месо през 2020 
г, причинен от последиците от АЧС, 
през настоящата година очакваме 
частично възстановяване на про-
изводството до около 77 хил. тона, 
което ще остане обаче с около 3% 
под равнището на 2019 г, допълни 
Димитрова. Към края на периода се 
предвижда производството да се ус-
танови около 72 хил. тона.

Рестрикциите, свързани с ковид-
кризата и най-вече със затварянето 
на хотелите и ресторантите, които 

повлияха огра-
ничително върху 
производството 
на пилешко месо 
през настоящата 
година очаквате 
то да е около 101 
хил. тона, като 
това равнище е 
по-ниско от 2019 – 2020 г. През след-
ващите пет години се очаква въз-
становяване до равнища от 107 хил. 
тона.

Цените на едро на пилешкото 
месо през последните няколко ме-
сеца се движат около 3 лв/кг кланич-
но тегло. Силната конкуренция на 
вноса, най-вече от Полша, поставя 
цените под натиск. Икономиите от 
мащаба, интензификсацията от про-
изводството все още позволяват да 
се задържа растежа на продажните 
цени въпреки растящите разходи.

 
Свинското задържа цените 
си под натиска на пазара
При производителите на свинско 

месо също съществуват множество 
комплексни проблеми, свързани 
най-вече с рестрикциите, свързани 
с ограничаването на АЧС, засилени-
те изисквания по отношение произ-
водството в кланиците във връзка с 
коронакризата, повишените разходи 
за фуражи и свръхпредлагането на 
европейския пазар. Това задържа 
растежа на цените, но представлява 
предизвикателство за ефективност-
та и икономическата устойчивост на 
производителите и това не може да 
продължи в дълъг период, затова 
прогнозите на САРА са за повиша-
ване на цените в сектора на средно-
срочна перспектива, като те ще по-
стигнат най-високи равнища.

Цените на дребно за момента се 
задържат под натиска на по-голямата 
концентрация, респективно по пре-
говорна сила на търговските вериги. 
Това рефлектира основно върху про-
изводителите в условията на растя-
щите разходи тяхното оцеляване за 
сметка на ефективността  и по-ниски-
те брутни маржове. В средносрочна 
перспектива се очаква покачване 
на цените на дребно на всички меса, 
като пилешкото ще продължи да бъде 
най-евтиния и достъпен протеин.

До 5 години: Поголовието на животни 
намалява, птицевъдите възстановяват 
позиции

 
Предизвикателство за 
оцеляване на дребните 
производители
Очаква се поголовието от млеч-

ни и месодайни животни да нама-
лява в средносрочен план заради 
ниската конкурентоспособност, 
слабостите при ефективността, про-
изводителността и недостатъчната 
интегрираност във веригата на стой-
ността. Неопределеността върху 
броя на животните в страната се вли-
яе от повишените изисквания към 
животновъдството в следствие на 
споразумението по Зелената сделка. 
Спадът в производството на краве 
и овче мляко ще продължи заради 
ниската възвращаемост и силната 
ценова конкуренция. Управлението 
на риска от заразни болести и пазар-
ни сътресения в животновъдството 
повиши устойчивостта и надежд-
ността за привличане на повече ин-
вестиции. Цените на животновъдна-
та продукция се задържат въпреки 
осезаемото увеличение на цените 
фуражите. Това представлява пре-
дизвикателство пред оцеляването на 
дребните и средни производители. В 
условията на растяща издръжка на 
производството поддържането на 
ценови равнища близки до и малко 
над миналогодишните е изпитание 
за ефективността и по-ниските брут-
ни маржове за производителите, ко-
ментира гл. ас. Даниела Димитрова 
от САРА. Уравновесяването на пазар-
ните сили в средносрочен период ще 
доведе до покачване на цените. На-
тискът върху животновъдството ще 
идва по линия на цените на фуражи-
те и на търговията, която ще задържа 
максимално цените на дребно, а ок-
рупняването, икономиите от мащаба 
и иновациите ще са предпоставка за 
устойчивост.

 
Източник: Агрозона
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Глобалните цени на свинете се понижиха ряз-
ко, тъй като световното възстановяване на произ-
водството изпревари възстановяването на търсе-
нето. Бързият спад на цените и произтичащите от 
това загуби на производители на някои пазари ще 
забавят растежа на поголовието през 2022 г., кое-
то ще помогне за компенсиране на подобреното 
здравеопазване на животните и намаляване на 
въздействието на африканската чума по свинете 
(АЧС).  Оттогава цените се стабилизираха, но ос-
тават доста под пика.  Цените на свинското месо 
също са по-ниски сезонно, но остават силно зави-
сими от пандемичните ограничения и макроико-
номическите тенденции. Ограниченията на труда на някои пазари и инфлацията на разходите ще натиснат произ-
водствените маржове и също така биха могли да забавят растежа на поголовието. Прехвърлянето на тези разходи 
към потребителите вероятно ще натежи на търсенето, като допълнително ще намали потреблението – особено в 
чувствителните към доходите страни.

Китай
Производителите отговориха на нарастващите разходи и продължаващата заплаха от огнища на АЧС, като на-

малиха поголовието, като по този начин доведоха цените на свинете до нови ниски нива и принудиха производи-
телите с високи разходи да напуснат. Търсенето остава слабо, ограничено от пандемичните ограничения за хране-
не. В отговор на това забавяне Китай продължава да ограничава вноса в опит да балансира доставките. Предвид 
продължаващата слабост на търсенето, Rabobank очаква доставките на свинско месо да са достатъчни след нама-
ляване на поголовието и предишно възстановяване на запасите, но доставките може да не отговарят на нуждите, 
ако икономическите тенденции се подобрят.

Европа
Цените на свинете в ЕС са с 24% под сред-

ните за пет години поради по-голямо клане и 
по-слабо търсене както на вътрешния, така и 
на експортния пазар.  Производителите в Гер-
мания и Холандия ликвидират поголовието 
и се очаква да намалят производството през 
следващите месеци. Предизвикателствата с ра-
ботната ръка също са проблем в някои заводи, 
въпреки че въздействията не са широко раз-
пространени.

САЩ
Доставките на свине ще останат ограничени 

до началото на 2022 г., но ще бъдат по-високи в 
сравнение с нивата от предходната година. Въ-
преки това се очаква нарастващите разходи и допълнителните регулаторни ограничения да забавят плановете 
за разширяване, както и ограниченията за опаковане, и проблемите с работната ръка. Очаква се вътрешното 
търсене да е по-слабо, тъй като по-високите разходи се прехвърлят към потребителите, като растежът на изно-
са действа като добре дошъл буфер.

Бразилия
Производителите остават оптимисти, въпреки увеличението на разходите за фураж с 34% на годишна база. Про-

дажбите на експортните пазари остават силни, подпомогнати от слабостта на бразилския реал и по-големите запа-
си на свинско месо. Очакваме 5,5% увеличение на производството на свинско месо на годишна база, като допъл-
нителен растеж се очаква през 2022 г.
Източник: Rabobank

Rabobank прогнозира трудни времена 
за световните производители на свине



ноември 2021 г.11

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) 

Институт по аграрна икономика, София 

Бюлетин 9 / септември 2021

Консумация на месо в развитите и развиващи се страни
средно за периода 2017-2019 в хил.т.

Производство и търговия на месо в България
• Цените на тон кланично тегло на говеждото и

телешко месо се покачиха до 4635 лв./тон през м.
август, което е най-високото ценово равнище от
началото на годината. Увеличението е с 11%
спрямо предходния месец и с 8% сравнено с година
по-рано.

• Динамиката на европейския пазар показва
възходящ ценови тренд, който се отразява и на
цените в България. Отчетените средни цени на едро
на говеждо и телешко месо в ЕС от м.април насам
превишават, както равнищата от предходната
година, така и средните за периода 2018-2020 г.
Увеличението през м.август е с 10% на годишна
база. Причините за прогресивния растеж се коренят
в повишаващите се европейски котировки, както и в
ограничените доставки от трети страни.
Намалението на вноса от Великобритания през
периода януари –юли 2021 г. спрямо същия период
на 2020 г. е с 39,4%.

• Цените на едро на свинското месо се задържат
относително ниски и през последните три месеца на
равнища 3,54-3,56 лв./кг кланично тегло. Въпреки,
че тези нива са по-високи от отчетените в началото
на годината, те са под равнищата от 2020 г. (-6%) и
2019 г. (-8%). Очакванията са през идните два
месеца цените да останат ниски заради високото
предлагане в ЕС, което не осигурява предпоставки
за развитие на производството в условията на
поскъпване на ресурсите.

• През м.юли и август цените на тон кланично тегло
на пилешкото месо също се повишиха, което може
да се обясни със силното вътрешно търсене и
възстановяване дейностите в туризма и
съпътстващите услуги. Увеличението спрямо
същите месеци на миналата година е между 11% и
15%. Ценовите равнища през летните месеци на
2021 г. са по-високи и от средните за периода 2018-
2020 г. с 7%.

• Очакванията са през идните два месеца цените на
пилешкото месо да се задържат на нива по-високи
от миналогодишните около 3,0 лв./кг кланично
тегло, но ще бъдат под натиск заради относително
ниските цени на предлагане от Полша, които в края
на м.септември падат до 1,14 евро/кг.

Важни събития през м.септември, 2021 г.
• Търсенето на алтернативни пазари на свинско

месо ще е основно предизвикателство пред
износителите от ЕС през идните месеци, според
доклад на USDA. Вносът на свинско месо в Китай
се е свил с 9% на годишна база през м. август и с
14% спрямо предходния месец. Очаква се това да
повлияе на доставките от ЕС, които до момента
представляват около 60% от внасяните в страната
количества. Намалението ще е с около 300 хил.
тона, които трябва да се пренасочат към други
държави – Филипини, Виетнам, Великобритания,
за да се избегне пренасищане на европейския
пазар и понижение на цените в условията на
растяща издръжка на производството.

Цени, лв./тон кланично тегло

06.2020 07.2020 08.2020 09.2021* 10.2021*

Говеждо и телешко
месо 4049 4185 4635 4550 4450

Свинско месо 3540 3560 3540 3600 3550

Пилешко месо 2973 3129 3110 3050 3000

Агнешко месо 13691 13476 13906 - -

*Прогнозни цени
- Липсва информация
Източник: ЕК

Източник: https://www.arc2020.eu/meat-atlas-2021-everyday-food-and-
luxury-good/

Пазарна информация. Световно производство и търговия
• Данните на ФАО за обобщения индекс на световните

цени на месото през м.август показват покачване спрямо
предходния месец до 112,5 пункта (+22% на годишна
база). Увеличение се наблюдава при цените на овчето и
агнешкото (+4,4% спрямо м.юли), говеждото и телешкото
(+1,7%) и пилешкото месо (+1,3%), причинено от силното
търсене на пазарите в Източна Азия и Близкия Изток.

• Експертите на Рабобанк прогнозират относително добри
глобални перспективи за пазара на пилешко месо през
четвъртото тримесечие на 2021 г. По-слабото предлагане
в някои райони, сред които и Европа, ще поддържа
сравнително стабилни ценовите равнища.

• Прогнозните разчети на USDA определят намаление на
броя на отглежданите свине в ЕС през 2021 г., обусловено
от ценовия натиск и понижението на производствените
маржини. Производството на свинско месо ще е около
23,6 млн. тона, което се очаква да се запази и през 2022 г.

• Тенденцията на намаление при производството на
говеждо и телешко месо в ЕС се очаква да продължи и
през 2022 г. Предвижда се вътрешното търсене да остане
стабилно, което ще предизвика растеж на цените.

Месо
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Нов проектозакон на 
ЕС ще гарантира минимал-
но равнище на защита на 
заплатите във всички дър-
жави членки, с цел да бъде 
осигурен достоен стандарт 
на живот за работниците и 
техните семейства, съобща-
ват от пресслужбата на Ев-
ропарламента. 

При гласуване в четвър-
тък членовете на ЕП от ко-
мисията по заетост и соци-
ални въпроси (EMPL) подкрепиха 
определянето на минимални изи-
сквания за защита на заплатите в 
целия ЕС чрез въвеждане на зако-
ноустановена  минимална работ-
на заплата, или чрез въвеждане 
на законоустановена възможност 
работниците да договарят своите 
заплати с работодателите. Ново-
то законодателство следва да се 
прилага за всички работници в ЕС, 
които имат трудов договор или 
трудово правоотношение.

Съгласно проектозакона дър-
жавите членки трябва да оценят 
и докладват дали законоустанове-
ните минимални работни заплати 
са достатъчни по размер, като из-
ползват критерии за осигурявнае 
на достойни условия на труд и 
живот и включват елементи като 
покупателна способност и равни-
ще на бедност. Държавите член-
ки, в които минималната работна 
заплата е защитена изключително 
чрез колективни трудови догово-
ри, няма да бъдат задължени да 
въведат законоустановени мини-
мални работни заплати или да на-
правят тези споразумения общо-
приложими.

Проектът за директива изрич-
но има за цел да засили и разшири 
обхвата на  колективното дого-
варяне  и да защити работници-
те, като им осигури минимална 
работна заплата чрез тези прего-
вори. Държавите членки, в които 
по-малко от 80% от работната сила 
разполага с колективно договаря-
не, следва да предприемат актив-
ни стъпки за насърчаване на този 

инструмент. За да разработят най-
добрата стратегия за тази цел, те 
следва да се консултират със со-
циалните партньори и да инфор-
мират Европейската комисия за 
приетите мерки.

В допълнение ще бъде изрич-
но забранено да се възпрепятства 
колективното договаряне или ко-
лективните споразумения за опре-
деляне на заплатите. Работниците 
трябва да могат свободно да се 
присъединяват към профсъюз и 
не могат да бъдат възпирани да го 
правят.

Националните органи тряб-
ва да гарантират, че работниците 
имат право на  обезщетение, ако 
правата им са нарушени. Работни-
ците трябва да бъдат подходящо 
обезщетени и да могат да си въз-
становят всяко дължимо възна-
граждение. Националните органи 
трябва също така да предприемат 
необходимите мерки, за да защи-
тят работниците и представители-
те на синдикатите от несправедли-
во отношение от страна на техния 
работодател поради подадена от 
тях жалба или друго производ-
ство, образувано за упражняване 
на техните права.

Мандатът за преговори на Пар-
ламента със Съвета относно окон-
чателната форма на законодател-
ството следва да бъде одобрен по 
време на пленарната сесия на 22-
25 ноември в Страсбург.

«С днешното гласуване в ко-
мисията по заетостта направихме 
важна стъпка и преминахме от 
думи към действия във връзка със 

защитата на достойния труд 
в целия ЕС. Тази директива е 
решаващ фактор в борбата 
за по-силна социална Евро-
па», заяви след гласуването 
съдокладчикът Денис Радке 
(ЕНП, Германия). 

«С това законодателство 
скъсваме с миналото. По вре-
ме на предишната икономи-
ческа криза намаляването на 
минималните заплати и пре-
махването на секторното ко-

лективно договаряне бяха тежките 
лекарства, предписани за много 
държави членки. Сега се борим за 
увеличаване на законоустанове-
ните минимални работни заплати 
и за укрепване на колективно-
то договаряне в Европа», добави 
съдокладчикът Агнес Йонгериус 
(С&Д, Нидерландия).

Правото на адекватна мини-
мална работна заплата е посочено 
в принцип 6 от Европейския стълб 
на социалните права, който беше 
договорен съвместно от Европей-
ския парламент, Съвета от името 
на всички държави членки и Евро-
пейската комисия през ноември 
2017 г. Европейският парламент 
многократно е отправял искания 
за законодателни действия по 
този въпрос. През октомври 2020 
г. Комисията представи предложе-
ние за директива за подобряване 
на адекватността на минималните 
работни заплати в ЕС.

В ЕС 21 от 27 държави имат зако-
ноустановена минимална работна 
заплата, докато в останалите шест 
(Австрия, Кипър, Дания, Финлан-
дия, Италия и Швеция) равнищата 
на заплатите се определят чрез 
колективно договаряне. Изразени 
в евро, месечните минимални ра-
ботни заплати в ЕС се различават 
значително, като варират от 332 
евро в България до 2220 евро в 
Люксембург (по данни на Евростат 
за 2021 г.). 

Източник: Мениджър

Нови правила за  справедливи 
минимални работни заплати в ЕС
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Законопроектът допълва критериите, по които 
Комисията за защита на потребителите извършва 
преценка кога дадена търговска практика е нело-
ялна. При извършването на преценката ще се взе-
ма предвид фактът, че всяко предлагане на стока в 
една държава-членка на ЕС, като идентична на сто-
ка предлагана на пазара в други държави-членки 
на ЕС, когато тази стока има значителни разлики в 
състава или характеристиките, съставлява нело-
ялна практика, освен ако това не е обосновано от 
законосъобразни и обективни фактори.

Предложените промени целят повишаване ни-
вото на защита на потребителите, подобряване 
прилагането на законодателството и пълно съо-
бразяване на законодателството с правото на Ев-
ропейския съюз.

Проектът на закона съдържа обективни крите-
рии за налагане на глоби и имуществени санкции, 
в случаите на нарушения на Закона за защита на 
потребителите. Те ще отчитат следните елементи: 
естество, тежест, мащаб и продължителност на на-
рушението, както и всяко средство за защита, пре-
доставено от търговеца на потребителите за при-

чинената вреда.
Основното изменение в Закона за защита на 

потребителите е изискването за прозрачност към 
онлайн местата за търговия по отношение автен-
тичността на отзивите на потребителите, както и 
въвеждането на забрана за използване на фалши-
ви и неверни отзиви на потребители, предоста-
вянето на информация на потребителите относно 
лицето, което продава стоките чрез онлайн място-
то за търговия. Също така предоставяне на инфор-
мация от страна на онлайн местата за търговия от-
носно основните параметри, с които се определя 
класирането на отправените предложения до по-
требителите в отговор на тяхното търсене, както и 
тяхната относителна важност в сравнение с други 
параметри.

Източник: БТПП

Одобрен е проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона 

за защита на потребителите

Cпopeд дoĸлaд нa мeждyнapoднaтa мpeжa oт 
инвecтитopи Рrіnсірlеѕ fоr Rеѕроnѕіblе Іnvеѕtmеnt 
пpeз cлeдвaщитe пeт гoдини щe нacтъпят 
«paдиĸaлни» пpoмeни в пpaвитeлcтвeнитe 
пoлитиĸи в eнepгийния, тpaнcпopтния и xpaни-
тeлния ceĸтop, пишe ОіlРrісе.

Maщaбнитe пpoмeни щe дoвeдaт oт пиĸ нa 

Πик в кoнcyмaциятa нa мeco, eлeктpoмoбили и cлънчeвa 
eнepгия: cвeтът пpeз 2030 г.

ĸoнcyмaциятa нa мeco, пoвeчe eлeĸтpичecĸи 
пpeвoзни cpeдcтвa и знaчитeлнo yвeличaвaнe нa 
пpoизвoдcтвoтo нa вятъpнa и cлънчeвa eнepгия -  
тoвa щe бъдaт тpитe oтличитeлни тeндeнции нa 
2030 г.

Cпopeд дoĸлaдa cвeтът щe ycпявa дa пoд-
дъpжa пoĸaчвaнeтo нa глoбaлнитe тeмпepaтypи 

c нe пoвeчe oт 2°С oт нивaтa oт 
пpeди индycтpиaлнaтa eпoxa. Зa 
пo-aмбициoзнaтa цeл зa пoĸaчвaнe 
нe oт 1,5°С, щe ce изиcĸвaт oщe 
пoлитичecĸи дeйcтвия, ce ĸaзвa 
oщe в дoĸлaдa.

„Toвa щe изиcĸвa пoчти пълнoтo 
cпиpaнe нa пpeвoзнитe cpeдcтвa 
c двигaтeли c вътpeшнo гopeнe дo 
2040 г., зaтвapянe нa въглищнитe 
цeнтpaли дo 2035 г. и 100 % чиcтo 
пpoизвoдcтвo нa eнepгия дo 2045 
г.“, ce ĸaзвa в дoĸлaдa. 

Изтoчниĸ: https://money.bg/
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Напредъкът в изпълнението на 
прилагането на Програмата за раз-
витие на селските райони 2014-2020 
беше представен по време на 17-тото 
заседание на Комитета за наблюдение 
на програмата на 20 ноември 2021.

Всички мерки, които се управля-
ват от Държавен фонд „Земеделие” и 
Управляващия орган на програмата, 
за които тече работа по прием, оцен-
ка и договориране през настоящата 
година и от началото на прилагането 
на ПРСР 2014-2020, бяха представени 
пред участниците от българския сек-
тор, както и предствители на Евро-
пейската комисия.

„Общо разплатените средства по 
програмата са повече от 3,653 млрд. 
лева, като усвояването е 64,5%, спря-
мо целия бюджет - над 5,662 млрд. 
лева” обяви заместник-министърът 
и ръководител на Управлвяващия 
орган Георги Събев. По информация 
на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) 
няма риск от загуба на средства по 
правилото N+3. От фонда поясниха, 
че са отчетени забавяния по реали-
зацията на проектите, но са пред-
приети мерки и голяма част от тях 
са преодолени. Те подчертаха, че се 
работи максимално усилено по при-
ключване на проектите в заложените 
срокове. „Поставили сме си високи 
цели и полагаме всички усилия да от-
говорим на обществените очаквания 
от нас“, увериха от фонда. 

Подмярка 4.1

 „Инвестиции в 
земеделски сто-

панства“

Подмярка 4.2 

„Инвестиции 
в преработка/
маркетинг на 
селскостопан-
ски продукти“

Подмярка 
4.1.2

 „Инвестиции 
в земеделски 
стопанства 

по Тематична 
подпрограма 
за развитие 

на малки сто-
панства“

Подмярка 
4.2.2 

„Инвестиции 
в преработка/

маркетинг 
на селско-

стопански 
продукти от 

Тематична 
подпрограма“ 

Брой приеми* 4 2 2 1

Брой постъпили 
проектни 

предложения
8803 1135 412 5

Стойност на 
заявената 

финансова 
помощ (€)

1 799 046 777,24 € 743 873 653,80 € 5 763 854,39 € 196 136,16 €

Общ брой 
сключени 

договори за 
подпомагане

1288 379 116 0

Размер на 
договорената 
субсидия (€)

337 113 677,1 €  231 988 649,7 € 1 643 644,22 € 0

Изплатени 
средства (€)  283 305 103,57 € 123 295 965,72 €        94 256,41 € 0 

* Не са включени данни за текущия прием по подмярка 4.2

МЗХГ представи прогреса по ПРСР 2014-2020 и етапната 
готовност на стратегическия план на бранша и Ек

Отчет за изпълнението на мярка 4

Текуща информация по мярка 4
Инвестиции в материални активи

BG06RDNP001-4.008 по подмярка 4.1 
Изпратени са над 500 уведомителни писма за установени липси и нередовности, 

предстои окончателна оценка за административно съответствие и допустимост

BG06RDNP001-4.012  по подмярка 4.1
Назначена е комисия за административно съответствие и допустимост. В мо-

мента се извършват посещения на място за подлежащите на оценка проектни 
предложения.

BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2
Прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопан-

ски продукти“ 
Процедурата има за цел подобряването на цялостната дейност, икономическа-

та ефективност и конкурентоспособността 
на предприятия от хранително-прерабо-
твателната промишленост

Общият размер на БФП възлиза на 387 
164 028,74 лв.

Крайна дата за подаване на проектни 
предложения е 25.02.2022 г.

BG06RDNP001-4.007 по подмярка 
4.2.2 

Постъпилите 5 проектни предложения 
са минали оценка за административно съ-
ответствие и допустимост и не са допус-
нати до техническа и финансова оценка. 
Предстои издаване на решения за отказ от 
финансиране.
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Повечето авантюристи вероятно са преминали 
отвъд стандартния телешки бургер, за да опитат пати-
ца или бизон. Но щраус, коза или алигатор? Не са ли 
това животни, които очаквате да видите  в зоологиче-
ската градина, а не в чинията си?

Все повече ресторанти и готвачи включват 
нетрадиционни меса като различен, но вкусен 
вариант за здравословния, екологосъобразен или 
просто любопитен клиент. Оказва се, че много от тези 
екзотични меса всъщност са с по-ниско съдържание 
на мазнини, по-високо съдържание на протеини и са 
също толкова вкусни като традиционните говеждо 
или свинско месо, които представляват по-голямата 
част от месото в диетата ни.

БИЗОН
Съотнесено в хранителни стойности, бизоните (наричани още биволи) стоят по-напред в класацията от говеждото 

месо: те съдържат по-малко наситени мазнини, по-малко калории и четири пъти повече омега-3 мазнини. Бизонското 
месо може да бъде по-здравословна алтернатива за бургери или ястия, които традиционно включват говеждо месо, 
тъй като има подобен вкус и текстура. Някои казват, че дори има по-сладък, по-богат вкус от говеждото.

ЗАЕК
Поради нежния си вкус и здравословните си хранителни стойности, заекът набира популярност при готвачите. 

Една порция има повече протеин, отколкото говеждо или пилешко месо, много желязо и минерали като фосфор и 
калий. Също така е високо устойчив източник на месо, тъй като зайците ядат трева, а не зърно.

ЩРАУС
Въпреки че има два крака, пера и крила, вкусът на щрауса няма нищо общо с птичето месо. Всъщност червеното 

му месо е точно толкова вкусно, колкото и една голяма сочна пържола. Въпреки това, то има значително повече 
витамини от група В (които са от решаващо значение за здравословния метаболизъм), отколкото обикновената 
разфасовка червено месо от друг източник.

ЕЛЕН
Еленското месо има вкус и текстура, близка до тази на говеждото, но все пак се усеща дивечовата нотка. По 

отношение на хранителната стойност, месото е нетлъсто , следователно има по-малко калории и по-малко мазнини, 
наситени мазнини и холестерол, отколкото говеждото месо.  Полезното му съдържание се изразява още в по-голямо 
количество желязо и протеин.

ЛОС
Лосът е по-голямо животно от елена, а месото има различен вкус – мек и почти сладък. Той има подобен хранителен 

профил с елените, плюс факта, че една порция месо от лос съдържа 100 процента от препоръчителната  дневна доза 
витамин B-12 и е с високо съдържание на желязо, тиамин, фосфор, цинк и рибофлавин.

ПЪДПЪДЪК
Често се приготвя цялостно изпечен (подобно на начина, по който бихте направили печено пиле или пуйка), но 

освен това една порция от пъдпъдъците осигурява много протеин, заедно с желязо, цинк и магнезий. Той има по-
силен аромат от традиционните птици, но когато се приготвя в ястия със сос, подправки и аромати, едва ли може да 
се различи.

КОЗА
Козето месо е като хранителна супер звезда с по-малко калории и по-малко мазнини от говеждото и пилешкото. 

Както зайците, козите също са устойчив източник на месо, тъй като те пасат трева, а не се хранят със зърно. Вкусно е, 
но не толкова сладко или маслено като говеждо. Усеща се лек оттенък на пикантност.

АЛИГАТОР
Алигаторът е с ниско съдържание на мазнини и калории и с високо съдържание на протеини – въпреки че 

тези хранителни ползи няма да имат особено значение,   ако го поръчате пържен. Най-предпочитана разфасовка е 
опашката, която има мек вкус и текстура, подобна на телешкото.

Източник: https://fermersko-svejo.com/

8 екзотични видове месо, които са здравословни 
(и вкусни)
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МАЛКИ ОБЯВИ

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

ФИРМА „СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за месопре-
работка и режещи инструменти за волфове и кутери. 
Тел. 0889 92 32 18; 0896 61 20 08.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И РАЗФАСОВАНЕ на 
червени меса „АВАЛОН ВЪРДЖИН“ АД, гр. Левски 
предлага свинско трупно охладено месо-драно, беле-
но и прясна охладена свинска разфасовка. Телефони за 
връзка: 0896 82 82 89; 0650 99  263; факс: 0650 99  439; 
e-mail: avalon_virgin@abv.bg

„МУЛТИВАК РИСЕЙЛ“ ПРЕДЛАГА многообразие от 
висококачествени фабрично рециклирани немски ма-
шини с марка MULTIVAC: еднокамерни и двукамерни 
вакуум опаковъчни машини, полуавтоматични и авто-
матични трейсийлъри, термоформовъчни машини. 
За контакт: „МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 
Тел./факс: 02 988 55 00, GSM 0886 027 616; 
e-mail: office@bg.multivac.com. www.multivac.bg

Фирма Джиев АД отдава под наем
следните свои имоти:

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

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

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

ПРОДАВАМ тарелки PP SIEGELSCHALE 187*137*25 mm 
35 000 бр. и бариерно фолио P12-2140 AFNP anti-fog - 
52 см.- 35 ролки.

Тел. за контакти 0888737255 гр. Пловдив

ФИРМА „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ПРОДАВА употребя-
вани месопреработващи машини: кутер Нити Казанлък 
120 – литров неръждаем; месомелачка 160 мм; хидра-
влична гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 25-иглен; 
вакуум тумблер 150 л. Тел.: 0887 961 877.

ФИРМА „НЕСТО“ ЕООД ПРЕДЛАГА: голямо разноо-
бразие от РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ на склад. ИЗКУПУ-
ВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА. 
GSM: 0888 38 84 44. 
E-mail: office@nesto.bg. www.nesto.bg

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

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

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

За контакт: тел. 0884 119 108

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

„АВИСПАЛ БГ” ЕООД
за събиране и обезвреждане на СЖП 

категория 2 и категория 3.

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

Контакти: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

ТРУДОВА БОРСА:
Месопреработвателна фирма търси технолог – 

тел. 0888 92 59 22

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

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно 
месо и субпродукти.

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

e-mail: vihren2000@yahoo.com
www.goliamo-vranovo.com
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1111 Ñîôèÿ, áóë. Øèï÷åíñêè ïðîõîä, áë. 240, âõ. À, åò. 3, àï. 6
òåë. 971 26 71, å-mail: office@amb-bg.com, www.amb-bg.com
Áàíêîâà ñìåòêà íà ÀÌÁ: Ðàéôàéçåí áàíê
IBAN: BG31 RZBB 9155 1066 0327 15
BIC: RZBBBGSF
ÀÌÁ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî íà ïóáëèêóâàíèòå ðåêëàìè.

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

6 - 20 äåêåìâðè 2019 ã.6 - 20 äåêåìâðè 2019 ã.21 íîåìâðè - 5 äåêåìâðè 2020 ã.

Ïðåäñåäàòåë íà ÀÌÁ:
Àòàíàñ ÓÐÄÆÀÍÎÂ

Ãëàâíè åêñïåðòè:
ä-ð Äèëÿíà Ïîïîâà

èíæ. Ïàâëèíà Ëèëîâà

Îôèöèàëåí ïðåäñòàâèòåë çà Áúëãàðèÿ
íà ìîáèëíè ñêàðè TRAILBLAZER BBQs
Ïðîäàæáè è íàåì: 0887 621 984

ÊÔÌ - ÃÐ. ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ  ÏÐÎÄÀÂÀ  âñÿêàêâè ìàøèíè
çà ìåñîïðåðàáîòêà è ôîðìè çà øóíêè èíîêñ. Tel. 088 528
22 62, office@karol-fernandez.com

ÔÈÐÌÀ ÌÅÑÎÌÀÍÈß ÒÐÅÉÄ ÏÐÎÄÀÂÀ óïîòðåáÿâàíè
ìåñîïðåðàáîòâàùè ìàøèíè: êóòåð Íèòè Êàçàíëúê 120-
ëèòðîâ íåðúæäàåì; ìåñîìåëà÷êà 160 ìì; õèäðàâëè÷íà
ãèëîòèíà; áúðêà÷êà 160 ë.; èíæåêòîð  25-èãëåí; âàêóì
òóìáëåð 150 ë. Òåëåôîí 0887961877.

ÔÈÐÌÀ „ÍÅÑÒÎ” ÅÎÎÄ ÏÐÅÄËÀÃÀ: ãîëÿìî ðàçíî-
îáðàçèå îò ÐÅÖÈÊËÈÐÀÍÈ ÌÀØÈÍÈ íà ñêëàä. ÈÇ-
ÊÓÏÓÂÀ: âñÿêàêúâ âèä ÌÀØÈÍÈ ÇÀ ÌÅÑÎÏÐÅ-
ÐÀÁÎÒÊÀ. GSM 0888 388444. Å-mail: office@nesto.bg,
www.nesto.bg

ÌÅÑÎÄÎÁÈÂÍÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ Â Ñ. ËÅÑÈÄÐÅÍ ÏÐÅÄ-
ËÀÃÀ ñâèíñêî òðóïíî äðàíî è ñâèíñêî òðóïíî áåëåíî ìåñî.
Òåë. çà êîíòàêòè: 0888 97 11 22

ÈÇÊÓÏÓÂÀÌÅ ÂÑßÊÀÊÂÈ ÌÀØÈÍÈ çà ìåñîïðåðàáîòêà.
Çà âðúçêà - ìîá.: 089 661 20 08

ÏÐÎÄÀÂÀÌ:
ÊÀÇÀÍ çà âàðåíå íà øóíêà. Öåíè ïî ñïîðàçóìåíèå.
Ãèëîòèíà çà çàìðàçåíî ìåñî SK 150.

Òåë: 0888 509 391 - Ðóìåí Òîäîðîâ

ÔÈÐÌÀ “ÑÅÐÂÈÇ ÌÌ” ÏÐÎÄÀÂÀ ìàøèíè çà ìåñîïðå-
ðàáîòêà è ðåæåùè èíñòðóìåíòè çà âîëôîâå è êóòåðè. GSM
0888923218, 0896612008.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÇÀ ÌÅÑÎÄÎÁÈÂ È ÐÀÇÔÀÑÎÂÀÍÅ íà
÷åðâåíè ìåñà “Àâàëîí Âúðäæèí” ÀÄ - ãð. Ëåâñêè ïðåäëà-
ãà ñâèíñêî òðóïíî îõëàäåíî ìåñî - äðàíî, áåëåíî è ïðÿñíà
îõëàäåíà ñâèíñêà ðàçôàñîâêà. Òåëåôîí çà âðúçêà - ìîáè-
ëåí 0896828289, ñòàöèîíàðåí 065099263, ôàêñ: 0650
99439, e-mail: avalon_virgin@abv.bg

„ÌÓËÒÈÂÀÊ ÐÈÑÅÉË” ïðåäëàãà ìíîãîîáðàçèå îò âèñî-
êîêà÷åñòâåíè ôàáðè÷íî ðåöèêëèðàíè íåìñêè ìàøèíè ñ
ìàðêà MULTIVAC: åäíîêàìåðíè è äâóêàìåðíè âàêóóì îïàêî-
âú÷íè ìàøèíè, ïîëóàâòîìàòè÷íè è àâòîìàòè÷íè òðåéñèé-
ëúðè, òåðìîôîðìîâú÷íè ìàøèíè. Çà êîíòàêò: Ìóëòèâàê
Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, òåë/ôàêñ: 029885500 è 029885588,
ìîáèëåí: 0886 027 616, e-mail: office@ bg.multivac.com,
web:www.multivac.bg

Ôèðìà Äæèåâ ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì
ñëåäíèòå ñâîè èìîòè:

1. Ïðîìèøëåíà ñãðàäà ñúñ ñóõè ñêëàäîâå,
òðàíæîðíè è ñòåëàæèðàíè õëàäèëíè êàìåðè ñ
ðàáîòíà òåìïåðàòóðà äî -18°Ñ. Îáùà ïëîù 6350 êâ.
ì. - ðàáîòíà âèñî÷èíà 5 ì., çàëè çà øîêîâî
çàìðàçÿâàíå ñ îáùà ïëîù 200 êâ. ì., ñàíèòàðíè è
îôèñ ïîìåùåíèÿ. Äîñòúï ïîñðåäñòâîì TIR ðàìïà ñ
4 ðîëåòíè âðàòè. Âúçìîæíîñò çà ïàðêèðàíå íà ëåêè
è òîâàðíè àâòîìîáèëè. Êîìóíèêàòèâíî ìåñòîïî-
ëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ - Êîñòèíáðîä. Íàåì
25 400 € (áåç ÄÄÑ) - áåç âêëþ÷åíè êîíñóìàòèâè.

2. Õëàäèëåí ñêëàä 500 êâ. ì. ñ ðàáîòíà òåìïå-
ðàòóðà äî -18°Ñ, ðàáîòíà âèñî÷èíà 5 ì. Êîìóíè-
êàòèâíî ìåñòîïîëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ -
Êîñòèíáðîä. Íàåì 15 € /êâ. ì. (áåç ÄÄÑ) ñ âêëþ÷åíè
êîíñóìàòèâè.

3. Õëàäèëåí ñêëàä 250 êâ. ì. ñ ðàáîòíà òåìïå-
ðàòóðà äî -18°Ñ, ðàáîòíà âèñî÷èíà 5 ì. Êîìóíèêà-
òèâíî ìåñòîïîëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ-
Êîñòèíáðîä. Íàåì 15 € /êâ. ì. (áåç ÄÄÑ) ñ âêëþ÷åíè
êîíñóìàòèâè.

Çà êîíòàêò: òåë. 0884 119 108

Ôèðìà „ÅËÈÒ-ÌÅÑ ÌÈÍÅÂ -
ÐÎÄÎÏÀ-Â.Ò.” ÎÎÄ

ïðèòåæàâà ïðåäïðèÿòèå „ÀÂÈÑÏÀË ÁÃ“ ÅÎÎÄ
çà ñúáèðàíå è îáåçâðåæäàíå íà ÑÆÏ êàòåãîðèÿ 2

è êàòåãîðèÿ 3.

Èçêóïóâàíåòî è èçâîçâàíåòî íà ÑÆÏ
ñå èçâúðøâà ñ òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà
íà ôèðìàòà íà ïðåôåðåíöèàëíè öåíè.

Êîíòàêòè: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

Председател на АМБ:
Атанас УРДЖАНОВ

Изпълнителен директор:
д-р Диляна Попова

Главен експерт:
инж. Павлина Лилова


