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

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

www.intrama-bg.com👉👉

Технологично оборудване
Комплексни решения
с отлична степен на функционалност,
съобразена с индивидуалните нужди на клиента.
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Веолия знае решението за отпадъчните 
води в месопреработването
 
Групата Веолия е световен лидер в разработването 
на иновативни технологични  решения за 
управление и оптимизация на ресурси в областта на 
енергията, водите и преработката на отпадъци с цел 
минимизиране на въздействието върху околната 
среда и спестяване на разходи.

Един от водещите европейски брандове сред 
кланиците с 4 производствени обекта за клане, 
преработка и дистрибуция на свинско и 12 за говеждо 
месо, потърси нашата експертиза, тъй като имаше 
нужда от пречиствателна станция за отпадъчни води, 
която да отговори на новите нормативни изисквания 
за заустване.

Веолия проектира, изгради и експлоатира 
пречиствателна станция с капацитет 8 400 м3/ 
седмица, като извършва:

•  Физико-химична предварителна обработка на 
мазнини и Carbofil®
•  Пречистване на обезмаслена вода чрез активна 
утайка с нитрификация и денитрификация

•  Анаеробно разграждане на биологична утайка, 
хидролизирани мазнини и стърготини

Ползите за клиента:
 
•  Осигуряване на оптимална работа на 
пречиствателната станция, благодарение на опита на 
Веолия  и значителна оптимизация на разходите
•  Гарантирано съответствие с регулаторните норми за 
отпадъчни води
•  Допълнителни възможности: оползотворяване на 
утайки, генериране на енергия чрез производство на 
биогаз и зелена енергия.

Веолия успешно прилага този пример от Западна 
Европа в дейността си за хранително-вкусовата 
промишленост в България и е единствената 
глобална компания, която разчита на собствени 
решения в целия спектър вода-енергия-преработка 
на отпадъци. Това позволява на Веолия да 
разработва индивидуализирани и сложни проекти 
за оптимизиране на разходи и спестяване на 
енергийни ресурси, насочени към конкретните 
нужди на всяко производство.

За контакт и допълнителна информация: www.veolia.bg
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Съгласно действащото законодателство, всички животни, които постъп-
ват за клане в месодобивните предприятия трябва да бъдат идентифицира-
ни. Контрол на идентификационните средства, разпределението и начина на 
изразходването им се извършва от БАБХ. Съгласно Наредба № 6 от 8 октом-
ври 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на 
животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въ-
веждане, поддържане и използване на информацията в интегрираната инфор-
мационна система на Българската агенция по безопасност на храните, вече 
използвано идентификационно средство е негодно за използване. Чл. 5 от на-
редбата регламентира случаите, в които идентификационните средства се 
считат за невалидни. Съгласно ал.4 идентификационните средства, обявени 
за невалидни се предоставят в ОДБХ. Невалидните идентификационни сред-
ства се унищожават съгласно Закона за управление на отпадъците (ал.5). 

Във връзка с гореизложеното на 2 август 2021 г. изпратихме писмо 
до Българска агенция по безопасност на храните  с искане да получим 
информация за следното:

Чия собственост са ушните марки на животни, заклани в месодобивни 
предприятия – на кланицата, на ОДБХ или на друг субект?

Има ли нормативен документ, регламентиращ:
u кой е отговорен за съхранение на ушните марки (ОВЛ или бизнес 

операторът) и мястото на съхранението им (в ОДБХ или в кланицата);
u в какъв срок се съхраняват ушните марки;
u кой е отговорен за унищожаване на ушните марки след регламен-

тирания срок на съхранение.

Въпроси които си задават кланиците?
В офиса на АМБ постъпиха запитвания относно срокът за съхранение и 

унищожаване на идентификационните средства (ушни марки) след кла-
не на животните в месодобивните предприятия.

Уважаеми членове на АМБ, 
Уважаеми рекламодатели и чита-

тели,
Асоциацията на месопреработва-

телите в България най-учтиво Ви кани 
да посетите най-голямото междуна-
родно специализирано изложение за 
месо и месни продукти МЕСОМАНИЯ 
2021.

Изложението се провежда в Интер 
Експо Център гр. София от 29.09.2021 
г. до 02.10.2021 г. , едновременно с из-
ложенията: СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛ-
ПЕК, ИНТЕРФУД и ДРИНК, САЛОН НА 
ВИНОТО,  при спазване на всички про-
тивоепидемични мерки.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Онлайн регистрация:
https://food-exhibitions.bg/index.php/bg/

Отговорът от БАБХ:

МЕСОМАНИЯ

food-exhibitions.bg

международно изложение

2 9 . 0 9 – 0 2 .1 0 . 2 0 2 1
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 Д-р Диляна Попова – експерт по 
проекта проведе индивидуални сре-
щи-консултации с всеки участник от 
предприятията. В дискусиите участ-
ваха ръководители на екипи, пре-
ки ръководители, организатори на 
производството, административни и 
търговски служители, специалисти 
по безопасност и здраве при рабо-
та, специалисти Човешки ресурси, 
работнически представители от раз-
лични поколения. Те споделиха свои-
те виждания, проблеми и поставиха 
въпроси, свързани с поколенческите 
различия. 

Представителите от поколение 
55+ споделиха трудности, които сре-
щат на работното си място като не-
приветливите условия на труд (рабо-
та при ниски температури и влага), 
взаимоотношенията с новопостъ-
пилите (особено от поколение Z) за 
адаптиране към работната среда и 
усвояване на умения за работа, които 
често не желаят да се учат от опита 
на по-възрастните си колеги. Поста-
вени бяха въпроси как биха могли да 
се разрешават междупоколенческите 
конфликти  на работното място, как да 
се насърчава възрастовото стареене 
и как предприятията да се справят с 
недостиг на основни работници. Да-
дени бяха предложения за промени 
в законодателно отношение за да се 
насърчи по-дълъг трудов живот, же-
лание и способност за работа на въз-
растните хора да се регламентират 
облекчения за работодетели, които 
задържат на работа възрастни работ-
ници 55+ като напр. данъчни облекче-
ния, ваучери за транспорт, за храна и 
др. стимули. Участниците в приемните 
споделиха, че имат сериозни пробле-
ми с работната сила поради недостиг. 
Липсват кадри за определени специ-
алности. Независимо, че ръководи-
телите на предприятията поддържат 
контакти с Професионалните гимна-
зии и Университета по хранителни 
технологии и предлагат стажове на 
ученици и студенти, повечето от тях 

не са мотивирани и нямат желание да 
работят в производство. Поради това 
и поради демографските тенденции, 
участниците споделиха, че търсят 
възможности и съдействие за внос на 
работна ръка.

След дискусиите, проблемите и 
въпросите бяха поставени пред ръко-
водствата на предприятията. Различ-
ните поколения имат своите особено-
сти. Уменията на ръководителите да 
бъдат разбрани тези различия ще им 
помогне по-лесно да се управляват 
междупоколенческите конфликти, 
междугенерационното лидерство и 
ще се подобри ефективността на ра-
ботата и отношението между поколе-
нията.

На 10 септември се проведе он-
лайн Работилница за ментори, в 
която участваха представители от 
фирма „Лалов и Вачев“ ЕООД и „Тан-
дем В“ ООД. 

Участниците бяха запознати с мен-
торството като инструмент за споде-
ляне на опит и трансфер на знанията 
между поколенията, с етапите в про-
цеса на менторството, прилагане на 
подходящи техники и похвати, съобра-
зени със спецификите на различните 
поколения служители и добри практи-
ки в областта на менторството, основа-
но на междугенерационния подход. 

МЕНТОРЪТ предава знания, уме-
ния и опит на подпомагания служи-
тел. Той го мотивира, ангажира, на-
сърчава, насочва, окуражава, а също 
така подпомага приобщаването му 
към колектива, както и неговото раз-
витие. Най-често обект на менторство 
в организациите са новопостъпилите 
служители, като целта е то да осигури 
тяхното ефективно адаптиране, въ-
веждане в работата и социализация 
в организацията. Менторът е полезен 
на новопостъпилия служител както 
чрез трансфера на знания, умения и 
опит, които подпомагат въвеждането 

в работата, така и с насочване и напът-
ствия при социализацията на ново-
постъпилия служител - запознаване, 
преживяване и осмисляне на непи-
саните и негласни норми, начини, по 
които се правят нещата, модели на 
поведение и общуване. Менторство-
то, основано на междугенерационния 
подход носи ползи както за подпо-
магания служител, така и за ментора 
и организацията като цяло. Ползите 
за организацията са, че се съхраня-
ват ключови организационни знания 
– неформалните знания се запазват 
в организацията, осигурява се при-
емственост, развива се култура на 
междугенерационно учене –  ефек-
тивно управление на възрастовото 
многообразие на работната сила 
– менторството стимулира ефектив-
ното общуване между представите-
лите на различните поколения, пре-
одолява генерационните стереотипи 
и предразсъдъци, развива култура 
на сътрудничество, подкрепа и меж-
дугенерационно учене.  Области на 
приложение на менторството, осно-
вано на междугенерационния подход 
са: за развитие на кариерата и 
управление на таланти при въвеж-
дане, приспособяване към работата 
и социализиране на новоназначени 
служители, за развитие на ли-
дерски умения, при осъществяване 
на практикантски и стажантски про-
грами, дуално обучение, като инстру-
мент за управление на приемственос-
тта и пр. Менторството на работното 
място, с отчитане на специфичните 
особености на различните поколе-
ния, е ефективен инструмент, който 
осигурява ангажираност, фокус и мо-
тивация, необходими за постигане на 
целите на организацията. Създава 
култура на обучение. Менторството 
на работното място създава фирме-
на култура, която цени обучението и 
развитието. Служителите знаят, че в 
тяхното бъдеще се инвестира. Според 
проучвания менторството е оценено 
като най-ефективния метод на обуче-
ние на работното място. 

Работата по проекта продължава 
с Работилници за умения (онлайн) - 
на 13 октомври, Срещи за консулти-
ране по внедряването на инстру-
менти за хронични заболявания 
(онлайн) - на 19 октомври и Среща 
за обмяна на опит (присъствена) - 
на 17 ноември.

Приемни и онлайн работилница за ментори 
в месопреработвателни предприятия 

В периода 9 август-10 септември по проект „Активно стареене“ на БСК, в който партньор е Асоциация на ме-
сопреработвателите в България се проведоха приемни в пет предприятия-членове на АМБ: „Авалон Върджин“ АД, 
„Интермес“ ООД, „Лалов и Вачев“ ЕООД, „Димитър Маджаров-2“ ЕООД и „Месокомбинат Разлог“ ООД. 
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Изготвеното предложение от екипа 
на Министерство на земеделието, хра-
ните и горите за актуализация на бю-
джета в сектор „Земеделие“ за 2021 г., 
с което се предвиждаше да бъдат оси-
гурени допълнителни средства в раз-
мер на общо 110,5 млн. лева бе прието 
частично от народните представители. 
Депутати гласуваха отрасълът да полу-
чи 85 млн. лева за подпомагане.

Приетият финансов ресурс се раз-
пределя в две основни направления:
l   15 млн. лева за предоставяне 

на подпомагане за съществуващи 
държавни помощи, насочени към 
компенсиране на щети от неблаго-
приятни климатични събития

Посоченият бюджет е за компен-
сиране на стопаните в област Плов-
див, вследствие на падналата през м. 
август 2021 г. градушка.
l 70 млн. лева ще бъдат насочени 

в подкрепа на секторите: животно-
въдство и растениевъдство, свързани 

с преодоляване на негативните 
ефекти от пандемията от COVID-19 
и повишените разходи за фураж, 
ветеринарномедицински пре-
парати, средства за растителна 
защита, минерални торове, елек-
троенергия, вода и горива.

Съгласно предложението на 
министерството общо 48 млн. 
лева се предвиждат да бъдат на-
сочени в животновъдството – 42 
млн. лева за едър и дребен рогат 
добитък и 6 млн. лева за сектор пче-
ларство. 22 млн. лева е предвиденият 
бюджет за сектор плодове и зеленчу-
ци, включително и винени лозя.

Тези средства ще могат да бъдат 
насочени към земеделските стопани, 
в съответствие с действащата „Вре-
менна рамка за мерки за държавна 
помощ в подкрепа на икономиката в 
условията на сегашния епидемичен 
взрив от COVID-19“. Предоставянето 
им е обвързано с нотификация на 

държавна помощ пред службите на 
Европейската комисия.

Сумата от 70 млн. лева е съобразе-
на с изплатените средства през 2020 
г. в подкрепа на двата сектора чрез 
използването на инструмента de 
minimis. Тъй като за 2021 г. е достиг-
нат националният таван за предос-
тавяне на помощи de minimis чрез 
Временната рамка се предоставя 
възможност за оказване на финансо-
ва подкрепа на засегнатите стопани.

Източник: Пресцентър МЗХГ

Предложението на МЗХГ за актуализация на бюджета 
за сектор „земеделие“ бе прието частично от народните 

представители

Членовете на комисията по земеделие в 
Европейския парламент гласуваха с голямо 
мнозинство трите законови текста на земеделската ре-
форма на ЕС. Това разчиства пътя за гласуване в пленар-
ната зала на Европейския парламент през ноември. Гла-
суването е част от официалния законодателен процес на 
ЕС. През юни Европейската комисия, държавите-членки 
и Европейският парламент постигнаха съгласие относно 
политическите крайъгълни камъни на Общата селскосто-
панска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. С одобре-
нието на Европейския парламент и държавите -членки, 
реформата може официално да влезе в сила през есента.

Зелените в комисията по земеделие на ЕС отказаха да 
одобрят законите за селскостопанската реформа. Пред-
седателят на земеделската комисия Норберт Линс (CDU) 
защитава работата на фермерите на ниво ЕС: „Благодарен 
съм на всеки земеделски производител в моя комитет, за-
щото те носят много знания и опит със себе си“.

„Подкрепата за новата ОСП (2023-2027г.) бе голяма и 
това е защото с колегите ми вярваме, че тя има потенциа-
ла да съживи селските райони, да предостави нужната 

подкрепа на земеделските стопани, да до-
принесе за осигуряването на здравословна 
и устойчива храна за хората. Последната 
стъпка е споразумението да бъде гласу-
вано на пленарно заседание“, написа в со-
циалните мрежи българският евродепутат 
Атидже Алиева – Вели. Тя се надява Бълга-
рия навреме да напише и представи На-
ционалния стратегически план, за да може 
българските земеделци да не пропускат 
възможностите, които ОСП предоставя.

Източник: Агрозона

Комисията по земеделие на ЕС одобри споразумението
 за селскостопанската реформа

С одобрението на реформата на ОСП, членовете на комисията по 
земеделие на ЕС разчистват пътя за гласуване в Европейския пар-
ламент. Новите закони за ОСП могат да влязат в сила през ноември.
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През 2020 г. беше подобрена водещата позиция на 
Европейския съюз (ЕС) сред най-големите световни изно-
сители на хранителни продукти, като стана лидер, изпре-
варвайки САЩ, Бразилия, Китай и Канада.

Що се отнася до вноса, според доклада на Европей-
ската комисия, предствен на 8 септември в Брюксел, ЕС 
вече е третият по големина вносител след САЩ и Китай.

2020 г. беше изпълнена с изключителни предизвика-
телства, но успешна година за търговията с продукти на 
хранително-вкусовата промишленост в ЕС, чиято обща 
стойност достигна 306 млрд. евро, от които 184 млрд. 
евро износ и 122 млрд. евро внос. И при двата показа-
теля се отбелязва растеж от съответно 1.4% при износа 
и 0.5% при вноса, спрямо 2019 г. При това в условия, при 
които беше отчетена една от най-големите рецесии в 
глобалната икономическа активност и в световната тър-
говия. През миналата година икономиката на ЕС се сви с 
6%, като общата международна търговия на ЕС следва 
подобна низходяща тенденция - износът на стоки в ЕС на-
малява с 9%, а вносът с 12% в сравнение с 2019 г.

Ролята на споразуменията за свободна 
търговия
Стойността на търговията на селскостопански храни 

на ЕС съгласно преференциалните споразумения за сво-
бодна търговия (ССТ) се е увеличила в относително из-
ражение в сравнение с общата търговия на ЕС. Износът 
на селскостопански хранителни продукти от ЕС съгласно 
ССТ се увеличава с почти 2%, като достига стойност от 
57.8 милиарда евро. В същото време вносът на селско-
стопански храни в ЕС по преференциалните споразуме-
ния е била по-висока с почти 3%, достигайки 50.3 мили-
арда евро в сравнение с 2019 г.

ЕС има подписани 45 споразумения за свободна тър-
говия (ССТ) със 77 партньори, като делът на търговията 
със селскостопански храни по преференциални споразу-
мения се увеличава и представлява съответно 31% и 41% 
от общия износ и внос на селскостопански храни в ЕС.

Само през 2020 г. са влезли в сила четири нови тър-
говски споразумения за свободна търговия: между ЕС и 
Виетнам, допълнителното с Мексико, занквото с Китай 
за защита на 100 европейски и китайски географски оз-
начения за гарантиран произход, което е спирачка пред 
фалшификатите и имитациите. И накрая, приключиха 
преговорите по Споразумението за търговия и сътрудни-
чество с Обединеното кралство.

Според авторите на доклада, международната тър-
говия с хранителни продукти изигра решаваща роля 
за смекчаване на опустошителното икономическо въз-
действие на пандемията от COVID-19 и доказа, че е ос-
новен инструмент за повишаване на устойчивостта на 
региона. ЕС е най-големият търговски съюз, позицията 
му на световния пазар се подкрепя от широка мрежа от 
споразумения за свободна търговия (ССТ).

По повод представянето на доклада Януш Войчехов-
ски, член на ЕК, отговарящ за земеделието, каза: Насър-
чаването на отворена и справедлива търговия е поли-
тически приоритет за Европейската комисия, който е 
особено полезен за нашите земеделски стопани. Успехът 
на търговията със селскостопански продукти безспорно 
е свързан с общата селскостопанска политика, която под-
крепя конкурентоспособността и иновациите, както и с 
отличната репутация на нашите продукти като безопас-
ни, произведени по устойчив начин, питателни и с високо 
качество.

Износът на ЕС
обхваща широка гама от продукти от всички части на 

веригата за създаване на стойност, което показва конку-
рентоспособността на хранително-вкусовия сектор на ЕС 
в различни класове продукти, вариращи от основни сто-
ки до продукти на хранително-вкусовата промишленост 
с висока степен на преработка. Що се отнася до вноса в 
ЕС, ясно преобладават основните селскостопански хра-
нителни и фуражни продукти, представляващи около 
75% от целия внос.

По отношение на категориите продукти, износът на 
свинско месо и пшеница е допринесъл значително за 
увеличаването на съвкупния износ на продукти на хра-
нително-вкусовата промишленост на ЕС. Нарастването 
на вноса на продукти на хранително-вкусовата промиш-
леност в ЕС се дължи главно на повишаването на стойно-
стите на вноса на маслодайни семена, мастни киселини 
и восъчни препарати, палмово масло, плодове и семена 
от соя.

ЕС е лидер по износ на храни в света 
и трети вносител

Общата стойност на търговията с хранителни продукти достигна 306 млрд. евро през 2020 година.
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Китай, Швейцария, Близкият изток и Северна Афри-
ка бяха основните дестинации, формиращи растежа на 
износа от ЕС на продукти на хранително-вкусовата про-
мишленост през 2020 г. Най-голям спад бе отбелязан в 
стойността на износа на ЕС за САЩ, Турция, Сингапур и 
Япония. Що се отнася до вноса в ЕС, значително нарасна 
делът на Канада. В същото време най-голям бе спадът на 
стойността на вноса в ЕС от Обединеното кралство, Ук-
райна и Съединените щати.

С дял от 23 % от общия износ и 13% от общия внос 
Обединеното кралство беше през 2020 г. най-важният 
партньор на ЕС в търговията с продукти на хранително-
вкусовата промишленост.

Възходящ тренд януари-април 
2021 година
Същата възходяща тенденция на нарастване на изно-

са на храни се запази и през първите четири месеца на 
2021 година, показва мониторинга на ЕС за януари-ап-
рил. От него става ясно, че общата търговията със селско-
стопански храни в ЕС-27 (износ плюс внос) достига 103.4 
милиарда евро, което е с 1.1% по-малко в сравнение с 
януари-април 2020 г. Затова пък износът от ЕС-27 се е 
увеличил с 1.7% в сравнение със същия период на 2020 г., 
достигайки 63 милиарда евро. Общото намаление, обаче, 
се дължи на спадналия внос в ЕС-27, който достига 40.3 
милиарда евро, с 5.1% по-малко в сравнение с първите 
четири месеца на 2020 г.

Като се отчитат само месечните резултати, стойността 
на износа на ЕС-27 през април 2021 г. е със 7.7% по-ниска 

от март 2021 г., но затова пък с 9.8% по-висок спрямо ап-
рил 2020 г. Вносът на храни в ЕС е спаднал с 2.5% спрямо 
март, но се е увеличил с 3.7% на годишна база, спрямо 
април 2020 г.

За периода януари-април 2021 г. най-голямото увели-
чение на износа на ЕС-27 е отчетено за Китай (+912 млн. 
евро, или +16%), което се дължи главно на увеличава-
нето на износа на ЕС на свинско месо (+337 млн. евро), 
зърно (+217 млн. евро) и рапично и слънчогледово масло 
(+157 млн. евро).

За същия период стойностите на износа на ЕС27 за 
САЩ е нараснала със 7.1% (+488 млн. евро) в сравнение 
със същия период през 2020 г. Нарастването на износа 
в сравнение с първите четири месеца на 2020 г. има при 
спиртните напитки (+185 млн. евро), виното (+136 млн. 
евро), но също така и на зехтин (+45 млн. евро) и на слад-
карски изделия (+41 млн. евро). Намалявания е отметено 
при минералната вода и безалкохолни напитки (-84 млн. 
Евро) и бирата (-53 млн. евро).

Сравнявайки износа на ЕС в стойност от януари до ап-
рил 2021 г. за същия период през 2020 г., Швейцария е на 
трето място по износ на ЕС (+297 млн. евро, или +9.7%), 
главно поради износа на вино.

Други дестинации, за които стойността на износа на 
агрохранителни продукти от ЕС се е увеличила най-мно-
го през първите четири месеца, са Норвегия (+238 млн. 
евро, или +15.5%) и Чили (+118 млн. евро, или +53%).

Източник:dir.bg

С отклонение от само 
0,2%, производството остана 
стабилно в сравнение с пър-
вите пет месеца на миналата 
година.

Производството на говеж-
до месо в ЕС през първите 5 
месеца на годината остава 
стабилно, според последния 
доклад на Евростат. Има леко 
увеличение с 0,2% от данни-
те, отчетени за същия период 
на миналата година, както и 
голям спад в няколко страни 
като Ирландия, Германия и 
Швеция.

2,7 млн. тона говеждо месо 
са произведени в ЕС до края 
на м.май. Производството 
беше ограничено през първите два 
месеца на годината, особено през 
януари, но това беше компенсира-
но от увеличеното производство от 
март до май.

Разглеждайки данните по държа-
ви, Испания показа най-голямото ре-
ално увеличение на производството 
на говеждо месо през това време 
(+17 000 тона), следвана от Франция 

2,7 млн. тона говеждо месо, произведено в ЕС

(+10 000 тона) и Португалия (+3 000 
тона). Италия и Полша също увеличи-
ха производството.

От друга страна, по-ниското про-
изводство се дължи до голяма степен 
на Ирландия (-17 000 тона), Германия 
и Швеция (и двете -5 000 тона). Хо-
ландия и Белгия също произвеждат 
по-малко на годишна база.

“Като се има предвид броя на за-

кланите говеда, общо 9,2 млн.
глави, преработени в блока 
между януари-май (вкл.), това е 
с 0,8% повече в сравнение със 
същия период преди година. 
Не е изненадващо, че Испания 
е начело (+63 000 глави), след-
вана от Италия (+31 000 глави) 
и Франция (+23 000 глави). Спа-
дът дойде от Ирландия (-43 000 
глави), Турция (-20 000 глави) и 
Швеция (-17 000 глави)”, комен-
тира Хана Кларк, анализатор на 
AHDB.

Европейската комисия 
прогнозира, че производството 
на говеждо месо ще намалее с 
1,4% като цяло за 2021 г., което 
се дължи отчасти на свиващото 

се поголовие от крави. Вследствие 
на това вносът на говеждо месо в ЕС 
се очаква да се увеличи с 8% за годи-
ната като цяло. Според данни на Ев-
ростат вносът на говеждо месо от ЕС 
за януари-май в момента е намалял с 
19% на годишна база. ЕК очаква вно-
сът да се увеличи през втората поло-
вина на годината.

Източник: Euromeat
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Ограничаването на употребата 
на антибиотици в животновъдство-
то не трябва да бъде за сметка на 
здравословния статус на животни-
те, хуманното отношение към тях и 
продуктивността им. Това се казва 
в официална позиция на Министер-
ството на земеделието, храните и 
горите (МЗХГ), изпратена към пред-
ставители в Европейския парламент. 
Стъпката се предприема във връзка 
с предстоящото разглеждане на ре-
золюция, внесена от група евроде-
путати срещу делегиран регламент 
на Комисията от 26 май 2021 г. и на 
Съвета за установяване на критерии 
за определяне на антимикробни 
средства, които да бъдат запазени 
за лечение на някои инфекции при 
хора.

Прилагането на антибиотици в 
животновъдството трябва да бъде 
основано на строг научен подход. То 
трябва да е съобразено с рисковете 
за здравето на животните или об-
щественото здраве, произтичащи от 
употребата на конкретен антибиотик 
или група антибиотици, включител-
но възможностите за въвеждане на 
ефективни алтернативи на употреба-

Ограничаване употребата на антибиотици в 
животновъдството не трябва да бъде за сметка на 

здравословния статус на животните
та на антибиотици в живот-
новъдството.

На 26 май 2021 г. Евро-
пейската комисия прие 
делегиран акт във връз-
ка с чл. 37, параграф 4 за 
допълнение на Регламент 
(ЕС) 2019/6 на Европейския 
парламент и на Съвета по-
средством установяване на 
критерии за определянето 
на антимикробни средства, 
които трябва да бъдат запа-
зени за лечението на някои инфек-
ции при хората. При изготвянето на 
делегирания акт са взети предвид 
научните становища на Европей-
ската агенция по лекарствата, Евро-
пейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията, Ев-
ропейския орган за безопасност на 
храните и препоръките на междуна-
родни организации като Световната 
здравна организация и Световната 
организация за здравеопазване на 
животните.

В позицията на МЗХГ се казва 
още, че трябва да бъде направена 
комплексна оценка на въздействи-
ето на проекта на акт върху пряко 

засегнатите заинтересовани страни, 
а именно животновъди, ветеринар-
ни лекари, както и производители и 
дистрибутори с ветеринарни лекар-
ствени продукти. 

България подкрепя балансира-
ния подход за определяне на крите-
риите, съгласно който някои антиби-
отици ще бъдат включени в списъка 
на запазените за употреба само при 
хората, залегнал в приетия делеги-
ран акт на ЕК и счита, че с прилагане-
то му ще бъде осигурена по-разумна 
и отговорна употреба на антимик-
робните средства във ветеринарната 
медицина.

Източник: Пресцентър МЗХГ

Хранителните отпадъци са не-
избежен факт за бизнеса. Плодо-
вете и зеленчуците, които нямат 
достатъчно добър търговски вид, 
консервите с некоректно отпеча-
тани етикети, отворените мулти-
пакове и сладкарски изделия с 
празнични опаковки. Всички из-
броени са случаи, в които храната 
се смята за негодна за продажба и 
се изхвърля или се пуска на раз-
продажба до изчерпване на коли-
чествата.

Проблемът е огромен в целия 
континент, тъй като 88 млн. тона 
храна се разхищават по цялата 
верига на доставки на ЕС вся-
ка година, като свързаните с 

тях разходи се оценяват на 143 
млрд. евро. Около 5% от храни-
телните отпадъци в ЕС се получа-
ват в етапите на търговия на едро 
и дребно в хранителния цикъл, а 
това възлиза на 4,4 млн. тона из-
хвърлена храна на стойност 7,2 
млрд. евро.

Хранителните отпа-
дъци оказват огромно 
влияние и върху окол-
ната среда, тъй като 
значителните 8-10% от 
глобалните емисии на 
парникови газове са 
свързани с храната, коя-
то остава неконсумира-
на.

Малко вероятно е количество-
то хранителни отпадъци да се 
дължи на прекомерен или лош 
оборот на стоките. Причината по-
скоро са възприятията за свежест 
на клиентите. Има общо неразби-
ране при етикетирането – докла-

Етикетирането и сканирането могат 
да намалят хранителните отпадъци
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дът на Европейската комисия   за 
разхищението на храна посочва 
объркването около етикетите 
„най-добър до“ и „да се използва 
преди“ като фактор, допринасящ 
за нарастващия проблем с храни-
телните отпадъци.

Подготвят се нововъведения, 
които директно адресират тези 
проблеми, като осигуряват ин-
формация в реално време за със-
тоянието на храната – независимо 
дали става въпрос за опаковки 
със сензори, които  менят цвета 
си, когато срокът на годност на 
съдържанието им изтича, или ин-
телигентно ‘bump’ етикетиране, 
което променя текстурата си, ко-
гато продукцията стане негодна 
за употреба.

Но тъй като тези решения са 
все още в процес на разработка 
и предстои да бъдат въведени на 
пазара, какво могат да направят 
мениджърите в магазините за 
хранителни стоки в този момент, 
за да се разреши проблема около 
управлението на хранителните 
отпадъци?

Управление на стоките и 
намаляване на продуктите 
чрез информация в реално 
време
Естеството на търговията с 

храни изисква рафтовете да из-
глеждат пълни, за да направят 
продуктите по-привлекателни за 
клиентите.

От потребителска гледна точ-
ка по-късната дата показва, че 
продуктът е пресен, докато стоки, 
чиито срок на годност изтича ско-
ро, са смятани за по-лоши. Това 
неизбежно води до необходимост 
наличностите от някои продукти-
те да бъдат намалени в последния 
ден, в който могат да бъдат в про-
дажба.

За по-голямата част от супер-
маркетите и малките до средни 
магазини процесът за намалява-

не на количествата е един и същ. 
Служителите сканират баркодо-
вете на стоките, чиито срок на 
годност почти изтича. След това 
системата използва данните за 
продажбите от предходните дни, 
за да направи прогноза какви 
количества от оставащите стоки 
ще бъдат продадени. А след това, 
на тази база, или системата, или 
служителите ще определят нова 
цена.

Как етикетните принтери 
помагат за намаляване на 
хранителните отпадъци?
Въвеждането на безжичен ети-

кетен принтер, който комуникира 
със скенер или смарт устройство, 
свързано към софтуера на вашия 
бек офис, означава, че продукти-
те могат да бъдат намалени въз 
основа на актуална информация. 
Например, персоналът може да 
забележи, че намален продукт не 
се продава толкова добре, колко-
то е прогнозирано, следователно 
да намали цената отново и бързо 
да разпечата необходимите ети-

кети без никак-
ви проблеми.

Какви са 
ползите от 
управлението 
на 
хранителните 
отпадъци?

Има вероят-
ност компани-

ите с инициативи за намаляване 
на хранителните отпадъци да по-
лучат финансови ползи от дейст-
вията си. Проучване на Инсти-
тута за световни ресурси(WRI) 
и Waste & Resources Action 
Programme (WRAP) е установило, 
че за повечето бизнеси инвести-
цията от 1 долар в намаляване на 
хранителните отпадъци е дове-
ла до спестяване на 14 долара и 
дори повече.

Освен това инициативите за 
управление на хранителните от-
падъци подобряват репутацията 
на марката, тъй като се следят 
много от обществеността. През 
2021 г.   66% от европейските по-
требители казват, че биха искали 
да направят диетата си по-устой-
чива. Тенденцията се засили по 
време на пандемията, като 37% от 

потребителите в световен мащаб 
заявяват, че интересът им към 
устойчивите продукти се е пови-
шил 2 пъти.

За кои европейски 
инициативи, свързани с 
хранителните отпадъци, 
трябва да знаете?
Европейският съюз и държа-

вите-членки се ангажираха да 
намалят наполовина глобалните 
хранителни отпадъци на глава 
от населението на ниво потреби-
тели и търговия на дребно и да 
редуцират загубите на храни по 
веригите на производство и дос-
тавка до 2030 г. Това е в съответ-
ствие с Цел 12 на ООН за устой-
чиво развитие, която се стреми 
да гарантира устойчиво потреб-
ление и производство и включва 
конкретна цел за намаляване на 
хранителните отпадъци.

Европейският съюз 
изхвърля средно 173 кг 
храна на човек годишно, 

но търговията на дребно допри-
нася малко за това разхищение. 
Домакинствата генерират повече 
от половината от общите храни-
телни отпадъци в ЕС – еквивалент 
на 47 милиона тона.

Как персонализираните 
етикети на храна могат да 
помогнат за образоването 
на потребителите?
Единият от проблемите е, че 

потребителите може да купят 
намалените продукти, но да ги 
изхвърлят, ако не ги консумират 
в деня, в който са ги закупили. 
Тук има възможност за търго-
вците от всякакъв калибър да 
персонализират етикетите, за да 
образоват клиентите. Опция е да 
генерират и отпечатат стикери с 
QR код. Много от купувачите из-
ползват смартфони и ще реаги-
рат на тази своеобразна подкана 
към действие. При сканирането 
на QR кода потребителите могат 
да бъдат насочвани към уебсайт 
с информация, която разяснява, 
какво всъщност означават ети-
кетите „използвай преди“ и „най-
добър до“.

Източник: 
Списание Твоят бизнес
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Маркетинг по време 
на криза
Динамичните времена, в които 

живеем, предоставят хиляди въз-
можности за бизнесите и хората да 
маркетират своите продукти и ус-
луги. Традиционните методи за ре-
клама се изместват от дигиталните 
технологии, а потребителското пове-
дение се променя всяка година. Вече 
не е достатъчно бизнесът ви да има 
поставен билборд на оживен буле-
вард или да пуснете някоя радио ре-
клама. Нужна е диверсификация на 
комуникационните ви канали. Вече 
почти няма отрасъл, в който кон-
куренцията да е между 3-4 бранда, 
обикновенно става дума за десетки 
или стотици конкуренти, готови да 
завземат пазарен дял.

Ако искате да градите брандинг, 
направете си лого. Срещу 5-10$ може 
да ви направят в рамките на два дена 
доста прилично такова в сайта на 
fiverr.com. Публикувайте обява, избе-
рете цветове и форми и някой фрий-
лансър ще ви направи предложение. 
Също така може да използвате ня-
коя от българските Фейсбук групи за 
фрийлансъри.

Създайте си Фейсбук страница. 
Може да прочетете на много места в 
интернет как най-бързо да направи-
те ваша бизнес страница, чрез която 
клиентите да ви намират.

Създайте си профил в Google My 
business. Ако сте физически магазин, е 
важно да имате присъствие в Google, 
ако някой тръгне да ви търси там.

Отделете време за онлайн при-
съствието си, защото то стана повече 
от важно за успеха на един бизнес. Ако 
нямате време за това, винаги може да 
се консултирате или да наемете диги-
тална агенция, която да управлява он-
лайн присъствието ви вместо вас.

Полезно съдържание > 
Продажби

бранша, новости и др. По този начин 
те ще оценят още повече бранда ви и 
ще очакват „рестарта на годината“, за 
да пазаруват отново от вас.

Направете услугите си 
безплатни или на достъпна 
цена
Много от големите академии и 

бизнес семинари, направиха съ-
държанието безплатно за своите 
потребители. Много събития бяха 
отменени, а друга част отложени чак 
за есента. През това време, Zoom и 
редица други компании се наложиха 
като глобални платформи за провеж-
дане на онлайн събития и мийтинги и 
някои бизнеси съумяха да се възполз-
ват от възможностите, които им пре-
доставя интернета и пуснаха курсове 
за стотици долари безплатно. Защо? 
Ами защото са наясно, че като отмине 
кризата, тези хора ще им станат ре-
довни клиенти и по този начин ще си 
гарантират приходи. Направете без-
платни обучения през своите онлайн 
канали, запишете курс и го пратете по 
имейла на своите лоялни клиенти. Те 
ще го оценят и ще ви върнат „услуга-
та“ когато стане време.

Инвестирайте в клиентското 
обслужване и връзката с 
клиенти
Това винаги е било добър съвет, 

но често собствениците на бизнеси не 
инвестират достатъчно техният пер-
сонал да отделя повече грижи и отно-
шение към клиентите си. Сега се за-
мислете – кои са любимите ви места, 
на които ходите и любимите брандо-
ве, от които пазарувате? Това местата 
или компаниите, които ви карат да се 
чувствате специални! В днешно време 
има хиляди начин да привлечете кли-
енти, но много бързо може да ги за-
губите с лошо отношение и липса на 
разбиране. Клиентското обслужване 
върви ръка за ръка с маркетинга и за 
успешния брандинг на всеки бизнес. 
Интересувайте се от проблемите на 
хората, искайте обратна връзка, за да 
подобрите услугата си, комуникирай-
те с тях, отговаряйте на всяко съоб-
щение и коментар на вашата Фейсбук 
страница. Задръжте ги възможно най-
дълго и това ще ви носи успех!

Заключение
Инвестирайте в дигитално съдър-

жание и присъствие, отделете време 
за своите лоялни клиенти, давайте им 
стойност и бъдете гъвкави и адаптив-
ни. Диверсифицирайте своите мар-
кетингови канали, използвайте въз-
можностите, които има в интернет и 
следете какво се случва по света.

https://startupvillagechelopech.com/

Маркетинг по време на криза - как да оцелеем?
Стефан Петров

strategy
Времената се менят, цената на 

реклама става все по-скъпа заради 
по-големия брой рекламодатели. Въз-
можностите за промотиране стават 
все повече и брандовете трябва да се 
фокусират върху избирането на най-
правилните, съобразени с тяхната 
стратегия.

Ето няколко съвета от нас за мар-
кетинг на компаниите, които да при-
ложат по време на криза:

Бъдете онлайн!
Независимо дали имате семеен 

бизнес в малко градче,  онлайн при-
съствието ви е задължително. Хората 
прекарват средно по 144 минути на 
ден (данни от statista.com) в социал-
ните медии, а търсенията на продукти 
и услуги в Google на ден възлизат на 
приблизително 5,8 милиарда! Ако ва-
шият бизнес не се намира в някой от 
тези онлайн канали, потенциалният 
ви клиент ще открие Фейсбук стра-
ницата на конкурента ви и вие ще го 
загубите, а вие не искате това.

Кризата разлюла глобално ико-
номиките на страните и хората свиха 
своите разходи. Ако в началото на го-
дината сте си мислели къде да плани-
рате своята почивка или дали е добре 
да направите ремонт тази година на 
вашия апартамент, то сега по-голяма 
част от потребителите спестяват и от-
делят ресурси главно, за да покрият 
своите базисни нужди – храна, дре-
хи, наем и др. В такива времена, ако 
сте компания, която продава главно 
онлайн и приходите ви са вървяли 
добре преди кризата, то сега опреде-
лени отрасли бяха силно засегнати. В 
такава деликатна ситуация, ако про-
давате агресивно може да загубите и 
най-лоялните си клиенти. Именно те 
в момента ще гледат най-много какво 
правите. Това, което се очаква от вас е 
да бъдете съпричастни и да се обръ-
щате към тях като човешки същества, 
а не просто като таргет група. Така 
ще спечелите сърцата им. Изпратете 
им на имейла полезно съдържание: 
Електронна книга със съвети, полез-
ни факти свързани с бизнеса ви или 
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Веригите за доставки на Виетнам 
се развиха значително през послед-
ното десетилетие. Този факт при-
влича напоследък чуждестранните 
инвеститори, които преместват про-
изводствените си мощности към Ви-
етнам в резултат от търговската вой-
на между САЩ и Китай, поради която 
все по-голям брой фирми търсят 
АСЕАН или алтернативни пазари, в 
които да инвестират. Сред страните, 
които се конкурират за тези инвести-
ции, Виетнам се очерта като високо-
ефективна алтернатива за премест-
ване в Югоизточна Азия.

Стремежът на Виетнам към чуж-
дестранни инвестиции, конкурентни 
разходи, споразумения за свободна 
търговия и либерална инвестицион-
на среда, го превърнаха в идеално 
място за чуждестранни инвеститори, 
които се стремят да намалят разхо-
дите и да разнообразят веригите на 
доставки. Независимо от това, чуж-
дестранните инвеститори, обмисля-
щи навлизане на виетнамския пазар, 
трябва да имат ясно разбиране за 
капацитета и условията за производ-
ство във Виетнам.

Изборът на Виетнам за изгражда-
не на производствена база е съпро-
воден с някои предизвикателства. 
Необходимо е планиране на прена-
реждането на веригите на доставки, 
избор на производствените елемен-
ти за изграждане и стратегия за на-
влизане на пазара. Процесите, които 
трябва да бъдат предвидени за ус-
тановяване на производствена база 
във Виетнам, включват проучване 
на пазара, предварителна проверка 
на потенциални местоположения, 
изготвяне на сравнителен модел, 
окончателен избор на място и из-
граждане. Полезно е и да се напра-
ви съпоставка на производствените 
възможности на Виетнам с другите 
страни в района на Югоизточна Азия:

Тайланд

Освен несигурността по отноше-
ние на политическия климат в стра-
ната, инвестиционните опасения 
за Тайланд като цяло са свързани с 

малкото му пристанища са много 
натоварени и се налага продължи-
телна обработка на документите от 
митническите власти. Въпреки това, 
страната достигна висок брутен въ-
трешен продукт. Промишлените сек-
тори, свързани с производството на 
облекла, текстил и обувки, предста-
вляват пряка конкуренция на Виет-
нам.

Мианмар

Мианмар се очерта през по-
следните години като популярна 
производствена база за трудоемки 
индустрии. Няколко китайски ком-
пании изградиха производствени 
мощности в период, в който страната 
премина през икономическа либера-
лизация и прилагане на политика за 
привличане на чужди инвестиции. 
Докато Мианмар има ниски разходи 
за труд и минимални работни запла-
ти, инфраструктурата му все още се 
развива и остава неадекватна. Елек-
троподаването в страната е непо-
стоянно и е съпроводено от чести 
прекъсвания. Поради нарушения на 
правата на човека, някои санкции 
срещу Мианмар продължават да 
съществуват, а ООН призова за до-
пълнителни санкции срещу бизнеса, 
свързан с армията. Настоящата по-
литическа ситуация в Мианмар след 
военния преврат изплаши инвести-
торите и е малко вероятно ситуаци-
ята да се подобри в близко бъдеще, 
което може да ограничи до минимум 
инвестициите в следващите години.

Лаос

Въпреки че Световната банка 
заяви, че Лаос може постепенно да 
стане ключово звено в регионалната 
верига на стойността, тази страна все 
още страда от неадекватна бизнес 
среда. Това включва недостиг на ква-
лифицирана работна ръка и на не-
развита инфраструктура, поражда-
ща съответните ограничения. Услуги 
като доставка на електроенергия и 
вода, и логистика е необходимо да 

Възможностите за производство 
във Виетнам – съпоставка с другите 

страни в района на Югоизточна Азия

това, как силната валута на страната 
влияе върху нейната силна туристи-
ческа индустрия, както и със забавя-
нето на икономиката в условията на 
икономическото забавяне на Китай. 
Инфраструктурата на Тайланд е по-
добре развита, но разходите за труд 
са по-високи от тези на Виетнам. По-
добно на Виетнам, Тайланд също е за-
висим от международната търговия, 
но неговата туристическа индустрия, 
която е по-известна от тази на Виет-
нам, претърпя сериозен спад поради 
пандемията. Докато Тайланд е много 
добра инвестиционна дестинация, 
проведеният преврат, протестите 
и настоящата политическа среда са 
фактори, които трябва да се взимат 
под внимание.

Индонезия

Индонезия се възползва от бли-
зостта си до Сингапур и получаване-
то на инвестиции от фирми, разпо-
ложени там. Необходимо е, обаче, да 
създаде по-добра търговска мрежа, 
за да привлече чуждестранни инвес-
титори. Инфраструктурата на Индо-
незия и бюрокрацията й все още са 
зад тези на Виетнам, но ситуацията в 
страната се променя бързо.

Камбоджа

Камбоджа получи през последни-
те години значителни инвестиции от 
Китай. Правителството на страната 
въведе някои нови политики, за да 
привлече нови инвестиции, и резул-
татите са налице. Транспортната ин-
фраструктура на Камбоджа, обаче, 
остава слабо развита. Освен това, 
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бъдат по-развити. Продължителната 
процедура при регистрирането на 
нов бизнес   възпрепятства иконо-
мическия растеж, въпреки усилията 
на  правителството за разрешаване-
то на този проблем.

Филипините

Макар че икономическият рас-
теж на Филипините не е толкова 
силен като този на Виетнам, той се 
разраства с надеждни темпове. Ан-
глоговорящото население в страната 
е повече от това във Виетнам и дава 
известно предимство за привлича-
не на чуждестранни инвеститори. 
Филипините разполагат с някои от 
най-новите технологии и с образо-
вана работна сила, особено в столи-
цата Манила, която е промишленият 
и търговски център на страната. Раз-
ходите за труд и електроенергия са 
по-високи, отколкото във Виетнам, а 
инфраструктурата все още не отгова-
ря на западните стандарти.

Според експерти на Азиатска-
та банка за развитие, въпреки че 
уникално силните предимства на 
Виетнам като инвестиционна дести-
нация за чуждестранните компании 
нараснаха с постоянен темп през по-
следните години, страната все още е 
доста непознат пазар за нови инвес-
титори. Виетнам се радва на висока 
степен на регионално разнообразие, 
а различните райони - Север, Център 
и Юг - имат особени конкурентни 
предимства за различни индустрии 
и видове бизнес. В района на град 
Хошимин в Южен Виетнам, потенци-
алният инвеститор ще намери ожи-
вен търговски и промишлен център 
с добре разработена и разнообразна 
верига на доставки, докато Централ-
ният район на страната може да оси-
гури икономически предимства, не-
сравними нито от север, нито от юг.

В този контекст могат да очертаят 
следните характеристики във вери-
гата на доставки, характерни за Ви-
етнам.

u Логистичната и транспорт-
ната инфраструктура на Виетнам:

В тази област Виетнам все още 
изостава от Китай. Докато прави-
телството инвестира в модернизи-
ране на транспортната си мрежа, 
икономиката на Виетнам продъл-
жава да зависи от неадекватна 
пътна мрежа и остаряла и бавна 
железопътна система. Най-голе-
мите пътища се състоят, обикно-
вено, от две ленти за движение, 

което води често до големи за-
дръствания на моторни превозни 
средства. Освен това, в големите 
градове като Ханой и Хошимин 
няма вече място за разширяване 
на улиците и рязкото увеличение 
на броя на автомобилите и мо-
тоциклетите напоследък доведе 
до сериозни проблеми на пътния 
трафик. С цел разрешаване на тези 
въпроси Виетнам вече харчи до 
5,7% от своя брутния си вътрешен 
продукт за инфраструктура. Сума 
от обща инвестиционна стойност 
от 120 милиарда щатски долара е 
планирана за проекти с публично-
частно партньорство в пътния и 
енергийния сектор.

u Пристанищната инфра-
структура на Виетнам:

 В това отношение, съпоставка-
та с конкурентните страни в реги-
она, също не е в полза на Виетнам. 
Страната има 320 пристанища, 
които са в състояние да получават 
и обслужват контейнери. Според 
Световния икономически форум, 
Виетнам се нарежда на 80-то мяс-
то сред 139 държави по качество 
на пристанищната инфраструкту-
ра със среден резултат от 3,80 по 
скала от 1 (най-ниско) до 7 (най-ви-
соко) в периода между 2006 и 2020 
година. Това означава, че Виетнам 
се нарежда по-ниско в класацията 
от страни като Китай, Индия, Тай-
ланд и Шри Ланка. В допълнение, 
пътната и железопътната мрежа 
около пристанищата остава нераз-
вита, което води до увеличаване 
на разходите.

u Митнически процедури:
Когато се внасят или изна-

сят стоки, митницата е едно от 
най-важните звена в мрежата на 
веригата за доставки. Стоките, 
които се внасят и изнасят, подле-
жат на съответните стандарти за 
митническо оформяне. Бизнесът 
трябва да е наясно със съответ-
ните задължения, за да избегне 
неочаквани ценови сътресения. 
Митническата обработка може да 
отнеме време и стоките да бъдат 
задържани, ако не са налице съ-
ответните документи или разре-
шителни. Предприятията, също 
така, трябва да обмислят канди-
датстване за приоритетно митни-
ческо обслужване, за да гаран-
тират минимални забавяния във 
веригите си на доставки.

u Доставчици:
Пазарът на доставчици на Виет-

нам все още се развива. Продукти, 
които изискват високо ниво на 
техническа прецизност, може да 
са по-трудни за доставка във Виет-
нам. От друга страна, често търсе-
не на доставчици на даден продукт 
дава по-малък брой потенциални 
производители от Виетнам, в срав-
нение с Китай. Предприятията във 
Виетнам с чуждестранни инвести-
ции е необходимо да проучат ка-
пацитета на местния пазар, за да 
осигурят и задоволят своите про-
изводствени нужди.

Бизнесът на чуждите компа-
нии във Виетнам трябва да търси 
начини за диверсификация и на-
маляване на зависимостта си от 
едно единствено място като про-
изводствен обект или източник на 
суровини. Тези предизвикателства 
на виетнамската икономическа 
действителност и бизнес среда 
изискват от чуждестранните ин-
веститори бърза адаптация. По-
вечето инвеститори вече рабо-
тят с различни доставчици, за да 
диверсифицират източниците на 
доставка на някои артикули, но 
в краткосрочен план разходите 
вероятно ще се увеличат. Необхо-
димо е, чуждестранните инвести-
тори да са подготвени за продъл-
жително навлизане във Виетнам 
и да разглеждат бизнеса си в тази 
страна като  дългосрочна инвести-
ция, за да могат да управляват рис-
ковете. Докато Виетнам е засегнат 
от пандемията, общият му поло-
жителен темп на растеж осигурява 
частичен буфер.

Веригите за доставки на Ви-
етнам непрекъснато се развиват, 
благодарение на високия иконо-
мически растеж на страната, и ус-
пешно се вписват в международ-
ната търговия.

Докато Виетнам се очертава 
като ефективен заместител на 
Китай за изграждане на произ-
водствени бази, може неговите 
партньори в региона да бъдат 
сравнявани като алтернативни 
производствени обекти.

Изготвил: Олег Маринов, 
Ръководител на СТИВ – Хошимин

Източник: БТПП
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В тази  рубрика   Институтът за пазарна икономика 
(ИПИ) представя успешните модели на развитие и тран-
сформация на бизнеса в България.

Анализите са изготвени по поръчка и в сътрудничест-
во с компаниите, като отговорността за анализа и изводи-
те е изцяло на ИПИ.
 Кризата от 2008-2009 г. бе своеобразен вододел по 

отношение на модела и факторите за растеж в българска-
та икономика. Перспективата за членство в ЕС, завърш-
ващият процес на приватизация на големи предприятия, 
кредитната експанзия и интересът към строителство и 

покупка на имоти доведе до значим прилив на чуждес-
транен капитал.

  Между 2010 и 2019 г. България отбелязва посто-
янен икономически растеж, но двигателите на растежа 
вече са различни. Износът на стоки и услуги е основният 
фактор с реален ръст от 7,4% средногодишно. Трансфор-
мацията на икономиката е в голяма степен резултат от 
бързата интеграция на български производства и услуги 
в глобалните вериги на стойност. 
 Кризата, последвала пандемията от началото 

на 2020 г. прекъсна десетилетието на растеж за българ-
ската икономика, но икономическите последици са по-
слаби от първоначалните прогнози и опасения. Шокът 
в индустрията и голяма част от услугите беше рязък, но 
краткотраен – още през лятото на 2020 г. започна възста-
новяване. Някои от отраслите на преработващата индус-
трия вече достигнаха предкризисните нива на активност. 
Данните сочат, че основните дълготрайни процеси, про-
тичащи в българската икономика, продължават и не са 
засегнати в дълбочина от кризата.

Успешното развитие на българските предприятия 
продължава да зависи от способността им да увеличават 
производителността си чрез технологично обновление и 
инвестиции в среда на все по-силна регионална и глобал-
на конкуренция и отворен пазар на труда в ЕС, който ще 
остане голямо предизвикателство пред задържането на 
квалифицирана работна сила.

БТПП

Нова рубрика на Института за пазарна икономика: 
Новата индустрия

Доходите и пазарът на труда се 
възстановяват постепенно

Зорница Славова

u Доходите на домакин-
ствата продължават да на-
растват. Притеснително е, че 
през второто тримесечие на 
2020 г. в резултат на увелича-
ването на безработицата делът 
на заплатите в общия доход се 
сви за сметка на нарастването 
на дела на доходите от пен-
сии, обезщетения и помощи. 
През 2021 г. това изкривяване 
се навакса и заплатите имат 
дори по-висок дял в доходите 
в сравнение с 2019 година.

 Данните на НСИ[1] за второто тримесечие на 2021 г. вече позволяват да се проследи  както отражението на кри-
зата, така и възстановяването на доходите и разходите на домакинствата, заетостта и размера на работната заплата 
в страната. Сравнението на вторите тримесечия на 2019 г., 2020 и 2021 г. показва нивата на основните показатели 
отпреди пандемията, по време на шока за икономиката  от първия локдаун и следкризисния период без затваряния.  



септември 2021 г.14

Като цяло, данните показват определено възстановяване на доходите на дома-
кинствата и пазара на труда, но то не може да компенсира резките промени в резул-
тат на пандемията и последващата криза. Предстои да видим дали пазарите ще имат 
възможност да продължат подобрението си или скоро ще се наложи ново затваряне 
и нов трус за икономиката.      

[1] Използвани са следните бази данни: 1) „Основни резултати от наблюдението на работ-
ната сила“, 2) „Наети лица и средна брутна заплата“ и 3) „Доходи, разходи и потребление на 
домакинствата“ за вторите тримесечия на 2019, 2020 и 2021 година.

Прочетете повече на: 
https://ime.bg/bg/articles/dohodite-i-pazaryt-na-truda-se-vyzstanovyavat-postepenno-istoriya-v-kartinki/#ixzz74dntEIWk

Източник: ИПИ

u Разходите на дома-
кинствата се увеличават през 
второто тримесечие на 2021 г. 
след спада през 2020 г., което 
подсказва определено успо-
кояване след шоковите затва-
ряния през 2020 и началото 
на 2021 година. Все пак ръстът 
на разходите спрямо 2019 г. е 
по-нисък от този на доходите. 
Делът на разходите за свобод-
но време и култура все още не 
достига нивата от 2019 г., но 
ръстът спрямо 2020 г. е значи-
телен.

u Икономическата ак-
тивност намалява през вто-
рото тримесечие на 2020 г. и 
последващият ръст не може да 
компенсира резкия спад. По-
добна тенденция се вижда при 
броя на обезкуражените лица 
на пазара на труда, което по-
скоро се дължи на изпадане на 
тези безработни от търсещите 
работа към неактивните.

u Кризата през 2020 г. 
доведе до сериозен спад на 
заетостта и ръст на безработи-
цата. През второто тримесечие 
на 2021 г. се вижда определено 
възстановяване, но нивата все 
още са далеч от предкризисни-
те.

u Работните заплати на-
растват както през периодите 
на затваряния, така и  след тях. 
Част от това нарастване обаче 
се дължи два кризисни факто-
ра. Първо, на типичното за кри-
зисни ситуации освобождава-
не на нискоквалифицираните 
работници със сравнително 
ниски възнаграждения, което 
повишава средната заплата. И 
второ - на факта, че пандемия-
та и затварянията се отразиха в 
най-голяма степен на заетост-
та в сектори с относително ни-
ско ниво на заплащане, докато 
броят на наетите в гъвкавия 
ИКТ сектор и здравеопазване-
то, които изискват по-високо 
квалифициран труд с по-висо-
ки възнаграждения, продъл-
жиха да нарастват.
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Как протича една ваша седмица? Много от вас вероятно ще кажат, че искрено мразят понеделниците, а мисълта за 
наближаващия уикенд прави петъците особено приятни.

 Но знаете ли кой е най-подходящият ден от седмицата за искане на увеличение на заплатата? В коя страна е при-
ето децата да ядат бонбони само в събота? Или кога най-често хора пазаруват онлайн? Отговорите на тези въпроси, а 
и други любопитни факти, може да научите в следващите редове.

1. Първият факт не е особено изненадващ – понеделник е най-
тежкият ден от работната седмица. Тогава близо половината от слу-
жителите закъсняват, а продуктивността е най-ниска.

2. Понеделник е и денят, в който най-много хора пазаруват он-
лайн.

3. Дори и да спазвате стриктна диета, няколко изследвания по-
казват, че понеделник е денят, в който ще тежите най-много.

4. Във вторниците пък повечето хора отбелязват най-висока 
продуктивност в работата си.

5. В същото време, служителите най-често подават документи за 
смяна на работното си място именно във вторник.

6. В Гърция съществува поверие, че вторият ден от седмицата 
носи лош късмет. Причината е, че именно във вторник (29 май 1453 
г.) армията на османския султан Мехмед II Завоевателя превзема Константинопол.

7. В някои страни сряда е известна като „ден - гърбица“, т.е. пре-
пятствие, което трябва да бъде преодоляно по пътя към уикенда.

8. Проучвания показват, че ръководителите на компании са 
най-склонни да се вслушат в исканията на своите служители в сря-
да. Така че, ако сте решили да поискате увеличение на заплатата 
си, вече знаете в кой ден от седмицата да го направите!

9. В християнството срядата преди Великден е известна като 
Велика сряда или Денят на предателството. Причината е, че в този 
ден Юда Искариотски решава да предаде Христос.

10. Произходът на думата „сряда“ на английски – Wednesday, 
е свързан с върховния бог в скандинавската митология Один. В 
други езици, като италиански и френски, този ден от седмицата е 
свързан с вестителя на боговете в римската митология Меркурий.  

11. През 70-те и 80-те години на миналия век, в СССР четвъртъ-
кът бил известен като „рибен ден“. Тогава в редица заведения за 

обществено хранене се сервирала риба вместо месо.
12. В Тайланд четвъртък е „Ден на учителя“ и по тази причина се 

смята, че всяко обучение трябва да започва именно в този ден.
13. В четвъртък е роден гениалният Леонардо да Винчи (точната 

дата е 15 април 1452 г.)
14. Чували ли сте термина „Петъчен синдром“? С него се описва 

приятното чувство, обземащо много хора в последния ден от работ-
ната седмица.

15. В много западни компании се е наложила практиката в петък 
служителите да не носят официални дрехи. Само в този ден са раз-
решени маратонките, тениските и дънките.

16. В много страни петък 13-ти се смята за ден, носещ лош късмет. 
Това не е така в Италия, където 13 се счита за число, носещо късмет.

17. Много от жителите на Швеция считат съботата за единствения ден от седмицата, в който на децата е разрешено 
да ядат бонбони.

18. Събота е единственият почивен ден от седмицата в Непал.
19. Месеците, започващи в неделя, винаги имат в себе си петък 13-ти.
21. През 321 г. римският император Константин Велики обявил не-

деля за официален почивен ден. Това, обаче, не се отнасяло за хората, 
занимаващи се със земеделие.

22. В някои мюсюлмански страни, както и в Израел, неделята е пър-
вият работен ден от седмицата.

23. Повечето страни провеждат своите местни, парламентарни и 
президентски избори в неделя.

Vesti.bg
Източник: iStock/Getty Images

Любопитни факти за дните от 
седмицата, които вероятно не знаете
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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, 02  988 55 88. 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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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




