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Рециклируеми вакуум опаковки
■ Сертифицирани в Германия

от Institute cyclos – HTP
■ Безкомпромисна  защита
■ Отлична прозрачност
■ Рециклиране в потока на LDPE www.agrisan.bg

+359 879 801 998

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.
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На 8-ми ноември православната църква отбелязва Архангеловден. Свети Архангeл 
Михаил, военачалник на цялото небесно войнство от ангели и архангели. Светецът сим-
волизира тържеството на доброто, светлината и справедливостта.

Според християнската религия, седем са първенствуващите ангели, наречени Архан-
гели, които стоят край Бога и всеки един от тях има своя мисия. Един е „известител на 
тайните човешки“, друг е „церител на недъзите“, а Архангел Михаил е „пазител на душите и 

борец против злото“. Затова често е рисуван с огнен меч и копие, 
с което пробожда дявола. В православната именна традиция няма 
друг божи хранител с толкова много длъжности: „вожд на небес-
ните сили“, „борец против духовете на тъмнината“, „защитник на 
християните от дявола“, „предводител на христовите армии срещу 
езичниците“, „пазител на нашите души“ и „душевадец“

 8-ми ноември  - професионален празник 
на месарите и колбасарите в България

След две години прекъсване за-
ради пандемията, Асоциацията на 
месопреработвателите в България 
почете своя патрон Свети Архангел 
Михаил с тържествен водосвет и мо-
лебен за просперитет на фирмите 
от бранша на 10 ноември в Бачков-
ския манастир. Тук в далечната 2001 
година за първи път беше почетен 
празника на месарите и колбасарите 
в България. Вечерта в приятелска ат-
мосфера, колеги отделиха от своето 
време за една приятна среща в хотел 
„Маунтин лейк“ сред прекрасната 
природа на Родопите.

Пожелаваме на всички 
месопреработватели да 

бъдат все така всеотдайни 
в професията си, да 

съхраняват и развиват 
българската традиция в 

колбасарството.
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Европейският съюз 
на търговците на жи-
вотни и месо (UECBV) 
отбеляза своята 70-го-
дишнина на годиш-
ната си конференция 
и годишното събра-
ние на акционерите, 
които се проведоха 
в Дъблин, Ирландия. 
UECBV е европейският 
глас на национални-
те федерации, пред-
ставляващи месната 
индустрия (кланици и 
транжорни), търговците на месо и животни. Тазгодишно-
то специално събитие се проведе от 19 до 21 октомври, 
като конференцията се състоя в Дъблин на 20 октомври 
и беше организирана съвместно от Bord Bia (Ирландския 
съвет по храните) и Meat Industry Ireland (Месна промиш-
леност Ирландия) (MII). Конференцията беше официално 
открита от Charlie McConalogue, министър на земеделие-
то, храните и морските въпроси, който приветства голя-
мото присъствие на представители на ЕС и ирландския 
преработвателен сектор.

Д-р Карстен Майер, генерален секретар на UECBV, 
коментира: «Нашата специална юбилейна конференция 
се провежда в контекста на многобройните предизви-
кателства, пред които е изправен европейският живот-
новъден и месен сектор. След като излезе от глобалната 
пандемия Covid-19 през последните години, сега наши-
ят сектор е изправен пред значително увеличение на 
бизнес разходите, като например за енергия и транс-
порт, изострени от войната в Украйна. Освен това ин-
флационният натиск върху покупателната способност 
на потребителите води до намаляване на търсенето на 
по-скъпи месни разфасовки и ще създаде допълнител-
ни предизвикателства за месопреработвателите в ЕС 
през следващите месеци».

«В тези трудни времена нашият сектор е готов да за-
сили ролята си в устойчивите хранителни системи и ние 
подчертаваме нашата нова работа по екологичния отпе-
чатък, продължаващите ни интензивни усилия за по-на-
татъшно подобряване на хуманното отношение към жи-
вотните по веригата на доставки и поканените на високо 
ниво лица от Европейската комисия и ирландското пра-
вителство, с които продължаваме да си взаимодействаме 
редовно в стремежа ни за по-нататъшно подобряване на 
устойчивостта. Бихме искали също така да оценим и поз-
дравим Teagasc за тяхната научна конференция за месо-

то, която се провежда 
успоредно с нашето 
събитие и която се фо-
кусира върху важната 
роля на месото в ба-
лансираното хранене. “

John Murray, дирек-
тор на отдел «Месо, 
храни и напитки» в 
Bord Bia - Ирландския 
съвет по храните, за-
яви: «Двете ключови 
теми на нашата конфе-
ренция тази година са 
устойчивото хранене и 

продоволствената сигурност - въпроси, за които знаем, 
че ще доминират в месната индустрия през следващите 
години. В контекста на нарастващото население на пла-
нетата е наложително европейската месна промишле-
ност да продължи да се стреми към по-нататъшно нама-
ляване на емисиите, свързани с производството на месо. 
Днес ще чуем експертна група от лектори, които ще из-
тъкнат значението на месото като част от балансирания 
хранителен режим, ще научим подробности за това как 
Origin Green, единствената в света национална програма 
за устойчивост на храните и напитките, проверява удос-
товеренията за устойчивост на нашите храни и как кли-
ентите и потребителите все повече искат да разберат как 
е произведена тяхната храна. «

Philip Carroll, председател на MII, отбеляза: «Втората 
половина на конференцията ще бъде посветена на из-
ключително важната тема за продоволствената сигур-
ност и как да се балансират целите и инициативите за 
устойчивост с изхранването на европейското и светов-
ното население. Ние силно вярваме, че храната тряб-
ва да се произвежда в тези страни и региони, където е 
най-подходящо за това, като същевременно се стремим 
да намалим интензивността на емисиите от нашето про-
изводство. Европейският месопреработвателен сектор 
има силни качества в областта на устойчивото развитие 
и Европейската комисия трябва да работи с него и да го 
подкрепя, за да постигнем целите си за устойчивост, как-
то е посочено в стратегията «От фермата до трапезата“, 
като същевременно не подкопаваме бъдещата сигурност 
на храните и храненето.
___________

Teagasc е полудържавният орган за развитие на земеделие-
то и храните в Република Ирландия, отговарящ за научноизсле-
дователската и развойна дейност, обучението и консултантски-
те услуги в селскостопанския хранителен сектор. 

UECBV отбеляза своята 70-годишнина 
на конференция и общо събрание на 

акционерите в Дъблин, Ирландия
 секторът се ангажира с по-нататъшното укрепване на устойчивостта на производството в ЕС
 европейският месопреработвателен сектор е загрижен за въздействието на политиките на ЕС 

върху продоволствената сигурност на ЕС и селските райони
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На 20 октомври г-н Michael H.G. Schara, президент 
на Европейската асоциация на месопреработвателите 
CLITRAVI изпрати писмо до председателя на Европейска-
та комисия г-жа Урсула фон дер Лайен във връзка с насто-
ящата енергийна криза.

В писмото се изразява дълбока загриженост на 
CLITRAVI, представляваща 13 500 компании които генери-
рат годишен оборот от 85 млрд. € и в които работят 380 
000 души по отношение на потенциалните последици от 
настоящата енергийна криза върху доставките на храни в 
Европа. „Днешният недостиг на енергия и високите цени 
на енергията оказват огромен натиск върху компаниите 
за преработка на храни в Европа. Това може да доведе 
до недостиг на храни и да засили инфлацията в целия ЕС. 
За да се избегне този най-лош сценарий, ние призовава-
ме Европейската комисия и държавите-членки ясно да 
признаят хранителния сектор за ключов и да разработят 
хармонизиран подход в подкрепа на предприятията за 
производство на храни в Европейския съюз.“ се казва в 
писмото.

„Днес се сблъскваме с исторически изключително 
високи нива на инфлация във всички основни категории 
производствени разходи, като напр. селскостопански 
суровини и съставки, опаковки, логистика и труд. Съще-
временно инфлацията оказва влияние и върху финансо-
вата система и управлението на кредитите.  Това прави 
все по-голямо предизвикателство за производителите 
да управляват разходите и впоследствие да поддържат 
производството. Ефектът на доминото по цялата верига 

на доставка на храни също е все по-видим предвид вза-
имозависимостта на доставките. Например недостигът 
на промишлен CO2, произвеждан от компаниите за про-
изводство на торове, води до изключителен недостиг и 
20-кратно увеличение на цените на CO2 за хранителни 
цели. Този хранителен CO2 е основна съставка за заше-
метяване на прасета и птици, както и за консервиране на 
месо и месни продукти. 

Освен това получаваме сигнали, че държавите член-
ки прилагат различно тълкуване на понятието „същест-
веност“ и прилагат различни стратегии за подпомагане, 
което създава проблеми за правилното функциониране 
на трансграничните вериги за доставка на храни. Различ-
ният подход на държавите членки също така нарушава 
равнопоставеността на предприятията за производство 
на храни в Европа.

Подобна ситуация излага на риск съществуването на 
много предприятия, а оттам и заетостта на хиляди хора и 
доходите на много семейства.

Това е безпрецедентна ситуация, и нашият сек-
тор е в нужда!

Ето защо отправяме искане към Европейската 
комисия и Съвета да гарантират, че всички държа-
ви-членки на ЕС ще обърнат специално внимание на 
това да не застрашават продоволствената сигурност 
и наличност в контекста на енергийната криза. Също 
така бихме оценили високо един хармонизиран под-
ход в подкрепа на предприятията за производство на 
храни, включително месопреработвателите, в Евро-
пейския съюз. “

Загриженост 
по отношение 

на настоящата енергийна криза

От името на председателя Фон дер Лайен бих ис-
кала да Ви благодаря за писмото относно потенциал-
ните последици от настоящата енергийна криза за 
снабдяването с храни в Европа.

Отчитаме загрижеността Ви относно увеличените 
разходи и недостига на работна ръка във Вашия сектор, 
както и необходимостта от равнопоставеност. Осъзнава-
ме важното въздействие на руската инвазия в Украйна 
върху всички сектори, особено върху веригата за дос-
тавка на храни, което води до много критични проблеми. 
Уверяваме Ви, че следим въпроса отблизо.

Що се отнася до недостига на енергия, бих искала да 
спомена пакета „Спестете газ за безопасна зима“. Пакетът 

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL MARKET, INDUSTRY, 
ENTREPRENEURSHIP 
AND SMES 
Ecosystems I: Chemicals, Food, Retail 
The Director

включва приложение с критерии за приоритизиране на 
критичните незащитени клиенти, в което ясно се подчер-
тава значението на хранителния сектор като „социално 
важен“. Въпреки това, тъй като това са насоки, отговор-
ността за определяне на точните приоритети е на държа-
вите-членки.

Що се отнася до вашата загриженост за нарастващите 
разходи, бих искала да се позова на Временната рамка 
за кризисна държавна помощ. Настоящата рамка дава 
възможност на държавите членки да използват гъвка-
востта, предвидена в правилата за държавните помощи, 
за финансово подпомагане на дружества в контекста на 
руската инвазия в Украйна. На 28 октомври 2022 г. Коми-
сията прие изменение на рамката, с което всички мерки 
се удължават до 31 декември 2023 г.

Освен това на 30 септември 2022 г. министрите на 
енергетиката на ЕС постигнаха съгласие по регламент на 
Съвета за справяне с високите цени на енергията, с кой-
то се въвеждат общи мерки за намаляване на търсенето 
на електроенергия и за събиране и преразпределяне на 
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излишните приходи на енергийния сектор към крайни-
те клиенти. Единният таван на пазарните приходи на ин-
фрамаргиналните технологии за производство на елек-
троенергия ще генерира приходи за държавите членки 
за финансиране на мерки в подкрепа на крайните потре-
бители на електроенергия, като домакинствата, малките 
и средни предприятия и енергоемките отрасли, като съ-
щевременно ще запази ценовите сигнали на пазарите в 
Европа и ще запази трансграничната търговия.

За да отговоря на искането Ви за хармонизирани 
действия, бих искала да се позова на „План на Комисията 
за действие при извънредни ситуации за гарантиране на 
снабдяването с храни и продоволствената сигурност“, це-
лящ да засили координация и управление на кризи. За да 
се гарантира изпълнението на плана и неговите ключови 
принципи, е създаден Европейския механизъм за готов-
ност и реагиране при кризи в областта на продоволстве-
ната сигурност (EFSCM). Групата, съставена от предста-
вители на държави членки и държави извън ЕС, както и 
на заинтересованите страни от веригата за доставки на 
храни, се председателства от Комисията и има за цел да 
засили координацията и обмена. Неотдавна EFSCM се съ-

бра, за да обсъди увеличението на цените на енергията 
и суровините. Заинтересованите страни докладваха за 
неотдавнашните увеличения на цените и сривове, като 
признаха последиците за агрохранителната екосистема. 
В дългосрочен план Европейската зелена сделка може 
допълнително да засили независимостта и устойчивост-
та. Стратегическите планове на ОСП са важен инструмент 
за осигуряване на издържливост и устойчивост.

Накрая, на 18 октомври Комисията представи предло-
жение за „Повишаване на солидарността чрез по-добра 
координация на покупките на газ, трансграничен обмен 
на газ и надеждни ценови референтни стойности.“ По 
време на заседанието на Съвета по енергетика от 25 ок-
томври 2022 г. министрите обсъдиха предложението и 
ясно подчертаха необходимостта от бързи и координи-
рани усилия в това отношение на европейско равнище.

Оставаме на разположение, ако имате нужда от до-
пълнителна информация. Не се колебайте да се свърже-
те с M. Mattinò Giacomo, ръководител на отдел, Giacomo. 
Mattino@ec. europa. eu, който следи отблизо тези въпро-
си.

Kristin SCHREIBER

„Прогнозите на Европейската комисия за намалява-
не потреблението на газ и енергия са обезпокоителни. 
При прилагането им, нашето правителство ще трябва да 
вземе предвид, че производството на месо и колбаси не 
може да се прекъсва дори временно и да се нарушава 
хладилната верига, рискувайки да изхвърлят цялата про-
дукция“. Така Ruggero Lenti - председател на Associazione 
Industriali delle Carni e dei Salumi (ASSICA), коментира 
представените европейски планове за намаляване на по-
треблението на енергия в Съюза.

Както е известно, Комисията е подготвила пакет от 
мерки, някои от които са задължителни, като например 
намаляване на потреблението на енергия с 5% в пикови-
те часове. Това намаление трябва да се прилага свобод-
но от държавите-членки с методи и интервенции, които 
всеки може да определи въз основа на собствената си 
технологична и териториална/производствена реалност.

„Хоризонталното намаляване на подаваната енергия 
или квотата за включване на електрическото оборудване 
са неприемливи мерки за нашия сектор, който обвързва 

Италия: намаляване потреблението на енергия 
тревожи производителите на месо и месни продукти

производството с постоянен контрол на температурата 
както в помещенията за обработка, така и в хладилните 
камери за съхранение на месото, и в среда на зреене и 
сушене, където колебанията дори от няколко градуса 
могат необратимо да компрометират производството за 
месеци и години“ - продължава Lenti.

Помислете за ценните продукти на нашата страна 
- шунките със защитено наименование за произход и 
защитено географско указание, които са европейски ре-
корд и гордост в целия свят: това са продукти, които зре-
ят повече от 12 месеца и за които липсата на енергия за 
поддържане на постоянни условия означава, че трябва 
да се унищожи производството. Загубата на цялото про-
изводство би означавало не само неизмерими щети за 
сектор, който са 8 млрд. евро годишно, но и драстично 
намаляване на наличността на храни: събитие, на което 
не искаме да ставаме свидетели.

Източник: Euromeatnews

Коментар: това също важи и за българската 
месна индустрия!
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Парламентът на Гър-
ция гласува т.нар. по-
требителска кошница за 
супермаркетите, в която 
влизат 50 основни стоки, 
чиито цени или трябва да 
останат същите, или да 
имат минимално повише-
ние.

Решението е взето с 
подкрепата на управля-
ващата Нова демокрация 
и опозиционната ПАСОК, 
съобщават гръцките ме-
дии.

Конкретната поправка 
е внесена от Министер-
ството за развитие и ин-
вестициите на Гърция и предвижда 
магазините с годишна печалба над 90 
милиона евро да изпратят на компе-
тентното министерство списък на по-
требителските стоки (потребителска 
кошница), които са необходими за 
достоен живот.

Те се задължават да включват 
поне по един продукт от всяка кате-
гория, чиято цена ще бъде прием-
лива и по-ниска в сравнение с други 
продукти от същата категория.

Основни продукти за бита с фиксирана 
цена в Гърция

Решението е взето с подкрепата на управляващата Нова демокрация и 
опозиционната ПАСОК, съобщават гръцките медии.

Ако не бъде изпратен такъв спи-
сък със стоки, е предвидена парична 
глоба за супермаркетите в размер на 
5 000 евро за всеки ден закъснение.

За по-малките магазини „кош-
ницата” не е задължителна, се 
уточнява в информацията.

Решението ще бъде в сила до 31 
март 2023 г., а категориите стоки ще 
бъдат определени от Министерство-
то за развитие и инвестиции. Очаква 
се в следващите дни да бъде публику-
вано решението на министерството с 

всички подробности.
Гръцките медии 

смятат, че потреби-
телската кошница ще 
бъде въведена офици-
ално в супермаркетите 
следващата седмица 
и ще съдържа 30 ка-
тегории с 50 проду-
кта, сред които ориз, 
хляб, макарони, свин-
ско и пилешко месо, 
риба, мляко, йогурт, 
сирене и кашкавал, 
зехтин, брашно, за-
хар, кафе, чай, какао, 
сокове, препарати 
за чистене, перилни 

препарати, тоалетна хартия, 
паста за зъби, дамски превръзки, 
сапун, антисептик, пелени, храна 
за кучета и котки и др.

Уточнява се, че в случая не става 
въпрос за намаляване на цените, а 
за опит супермаркетите да задържат 
колкото е възможно по-ниско нивото 
на цените на необходимите за едно 
домакинство стоки.

Източник: www.vesti.bg

Налице е трайна тенденция за 
увеличаване на размера на земе-
делските стопанства в България и 
средния брой отглеждани животни 
в тях. Средно използваната земе-
делска площ в едно стопанство е 
увеличена над три пъти, а над 3.5 
пъти е нараснал средният размер 
на животинските единици. Това по-
казват резултатите от проведено-

то през 2020 година преброяване 
на земеделските стопанства, което 
представлява моментна снимка на 

структурата и средствата за про-
изводство на българското селско 
стопанство. Основната цел беше да 

Налице е трайна тенденция за увеличаване на 
размера на земеделските стопанства в България 

и средния брой отглеждани животни в тях
Земеделските стопанства в 
България са 132 742 с 4 564 152 ха 
използвана земеделска площ и 
1 026 174 животински единици 
според преброяването през 2020 г.

q
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се съберат данни за цялостната зе-
меделска дейност на стопанствата, 
което да позволи да се проследи раз-
витието на отрасъла след предход-
ното преброяване от 2010 година. 
Окончателните данни показват, че 
общият брой на земеделските сто-
панства през 2020 година е 132 742, 
като 70% от тях отговарят на по-
сочените критерии за европейски 
физически праг в приложение II на 
Регламент (ЕС) 2018/1091. Данните 
от преброяването през 2020 г. по-
твърдиха тенденцията за намаля-
ване броя на земеделските стопан-
ства (с 64% по-малко спрямо 2010 
г.) и увеличаване на техния размер. 
През 2020 г. в 72 000 стопанства се 
отглеждат селскостопански живот-
ни, птици и пчелни семейства. Жи-
вотинските единици са общо 1 026 
174 (с 11% по-малко спрямо 2010 г.). 
Средният размер на животинските 
единици на стопанство се е увели-
чил 3.5 пъти спрямо предходното 
преброяване за сметка на намалелия 
брой на стопанствата, които отглеж-
дат животни и птици (-74%). Увелича-
ва се средният брой на отглежданите 
животни в стопанствата за всички 
наблюдавани видове. В стопанствата 
на физически лица се отглеждат 74% 
от говедата, 92% от козите, 88% от 
овцете. Свинете и птиците се отглеж-
дат основно от търговски дружества 
– съответно 90% от свинете и 82% от 
птиците. В 76% от стопанствата със 
свине се отглеждат по 1 или 2 жи-
вотни. В свиневъдните стопанства с 
над 1 000 животни, се отглеждат над 
95% от общия брой свине в страната. 
Птицевъдните стопанства с над 100 
кокошки носачки и подрастващи са 
254 и отглеждат 94% от кокошките в 
страната.

Броят на отглежданите в земедел-
ските стопанства говеда се увеличава 
с 6% спрямо 2010 г., млечните крави 
са 237.2 хил. броя, а кравите от друго 
направление достигат до 154.8 хил. 
броя. Отглежданите в земеделските 
стопанства биволици се увеличават 
и достигат 14.6 хил. броя.

Увеличава се средният брой на 
отглежданите животни в  стопанства-
та за всички наблюдавани видове.

В стопанства с 50 и повече говеда 
се отглеждат 64% от говедата през 
2020 г., докато в преброяването през 
2010 г. делът им е бил 37%. В стопан-
ства с 1 000 и повече свине през 2020 
г. се отглеждат 95% от свинете, при 
отчетени 64% през 2010 г. При птици-

Видове и Стопанства Животни

категории животни 2010 2020 2010 2020

Говеда 95 357 31 425 576 339 612 122

в т.ч. крави 86 210 28 612 347 291 391 981

Биволи 1 028 654 10 038 22 027

в т.ч. биволици 817 459 6 323 14 577

Еднокопитни 92 806 9 437 112 632 30 138

Кози 84 582 11 951 388 866 246 580

в т.ч. женски кози
за разплод 84 121 11 867 344 302 220 352

Овце 91 793 22 350 1 415 181 1 290 314

в т.ч. женски овце
за разплод 91 133 22 086 1 272 477 1 164 948

Свине 82 265 3 367 670 469 641 978

в т.ч. женски
свине за разплод 15 235 612 73 547 65 924

Птици 185 455 25 075 17 491 187 19 629 221

в т. ч. кокошки
носачки и
подрастващи

180 253 23 881 7 875 278 6 923 559

Зайци 24 967 2 991 297 124 65 202

в т. ч. зайкини 23 704 2 712 144 873 35 544

Пчелни семейства 23 982 11 242 588 694 872 772

q
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те също се наблюдава увеличаване 
на относителния дял на отглежда-
ните в стопанства с 20 000 и повече 

птици: 2020 г. – 87%, 2010 г. – 69%. В 
стопанства със 100 и повече кошера 
се отглеждат 608 065 (70%) пчелни 

семейства.
Селското стопанство е източник 

на доходи за около 294.3 хил. души 
(без сезонните работници и лицата, 
непряко наети от стопанството), като 
обемът на вложения от тях труд е ра-
вен на 168.0 хил. годишни работни 
единици (ГРЕ). Почти 5 пъти над сред-
ния размер за страната е икономиче-
ският размер на стопанствата, които 
отглеждат свине и птици – 153 хил. 
евро за свине и птици при среден 
размер от 30.8 хил. евро.

Източник: Министерство на 
земеделието

Стадото свине в Полша е 
намаляло с 1,4 млн. за една 
година
През май/юни 2022 г. в Полша е от-

четено значително намаление на по-
пулацията на свине (спад от 1,4 млн. 
глави, което се равнява на -13%). Ос-
новният вид изгубени прасета бяха 
свинете майки, обхванати за първи 
път. Това показва, че през следващи-
те години броят на животните за раз-
плод ще намалее.

Намалението е част от обща тен-
денция; всички държави-членки с 

Намаляване на популациите от свине и говеда в ЕС
В Европейския съюз има значителен брой животни от рода на сви-

нете и говедата. През май/юни 2022 г. популацията на едър рогат до-
битък е намаляла с 2 %, а популацията на свине - с 5 % в сравнение 
със същия период на 2021 г. , въз основа на наличните резултати от 
държавите членки с поне 1,5 млн. говеда и/или 3 млн. свине.

над 3 млн. свине отчитат спад. 
Най-силно е намалението в 
Полша, Германия (-10%; -2,4 
млн. ) и Дания (-8%; -1 млн. ).

Стадото говеда в Белгия е намаляло с 319 000 за шест години
Тенденцията за намаляване на популацията от говеда продължава, като 

общият спад е 2 % сред държавите с поне 1,5 млн. говеда. Това е малко по-ви-
соко от средния темп на спад от 2016 г. насам (-1%). Особено силно е намале-
нието в Белгия, където между 2021 и 2022 г. то е с 5% (-118 000), а между 2016 
и 2022 г. - с 13% (-319 000).

Най-силно засегнатата категория животни от рода на едрия рогат добитък 
са младите говеда (под 1 година), предназначени за клане (-7%), и говедата за 
разплод, юници и крави, които не са млекодайни (всички -3%).

Източник: Euromeatnews 

На 19 октомври, Teagasc (Ир-
ландският орган за развитие на 
земеделието и храните) - беше 
домакин на важно международно 
събитие в Дъблин, посветено на 
производството и консумацията на 
месо. Темата на двудневната среща 
на върха беше „Ролята на месото за 
обществото - какво казва науката“. 
Няколко водещи международни 
експерти се събраха в ирландската 
столица, за да обсъдят значението 
на месото в съвременното обще-
ство и различните дебати, свърза-
ни с производството и консумаци-
ята на месо.

Всички участници в срещата 

Дъблинската декларация: призивът на 
научната общност за основан на доказателства 

дебат за месото

Снимка от д-р Kaye Burgess, Teagasc Food
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на върха с академични и научни 
пълномощия бяха поканени да 
подкрепят представената доказа-
телствена база, като подпишат „Дъ-
блинската декларация на учените 
относно обществената роля на ме-
сото“. Тази декларация има за цел 
да даде гласност на многобройните 
учени от цял свят, които провеждат 
усърдни, честни и успешни изслед-
вания, за да постигнат балансиран 
подход към бъдещето на животно-
въдството.

Съвременните хранителни сис-
теми са изправени пред безпреце-
дентно двойно предизвикателство: 
да се увеличи наличността на хра-
ни от животински произход, за да 
се задоволят неудовлетворените 
хранителни нужди на около три 
милиарда души в по-бедните райо-
ни, като същевременно се вземат 
предвид биологичното разноо-
бразие, изменението на климата и 
потоците от хранителни вещества, 
както и здравето и хуманното отно-
шение към животните в рамките на 
широкия подход „Едно здраве“.

Поради тази причина животно-
въдните системи са твърде ценни 
за обществото, за да станат жертва 
на опростяване, редукционизъм 
или фанатизъм, и трябва да се раз-
виват въз основа на най-високите 
научни стандарти. За тази цел от 
учените се изисква да предоставят 
надеждни доказателства за пол-
зите за храненето и здравето, за 
устойчивостта на околната среда, 
за социално-културните и иконо-
мическите ценности и за решени-
ята за многобройните необходи-
ми подобрения. Това е целта на 
Дъблинската декларация, като се 
отчита значението на животновъд-
ството за човешкото здраве, окол-
ната среда и социално-икономиче-
ските аспекти.

Тази важна среща на високо рав-
нище насърчи дебатите по ключови 
въпроси, свързани с месото, като 
разгледа животновъдството, ролята 
на месото в диетата, здравето и об-
ществото, както и как земеделието и 
консумацията на месо играят важна 
роля в икономиката, културата и 
околната среда. На срещата на вър-
ха беше разгледано и значението 
и мащабите на производството на 
месо в различните страни.

Сред основните лектори беше 
Алис Стантън от Кралския колеж на 

хирурзите в Ирландия, която обсъ-
ди колко червено месо е полезно 
за нас. Или испанският учен Пабло 
Мансано от Баския център за кли-
матични промени, който представи 
екологичните аспекти на животно-
въдството. Той обясни, че добре 
управляваните животновъдни сис-
теми, прилагащи агроекологични 
принципи, могат да преобразуват 
големи количества нехранителна 
биомаса, да рециклират растител-
ните хранителни вещества обратно 
в земята, да поглъщат въглерод и 
да подобряват здравето на почва-
та, биоразнообразието и защитата 
на водосборните басейни, предла-
гайки много екосистемни услуги.

Друга интересна презентация 
беше тази на Вилхелм Виндиш, про-
фесор по хранене на животните, от 
Факултета по природни науки TUM, 
за ролята на пасищата и кръговрата 
на хранителните вещества в живот-
новъдството. Или пък речта на про-
фесор Фредерик Лерой от универ-
ситета Vrije Universiteit Brussel, който 
говори за противоречивото ограни-
чаване на месото чрез политика.

Селскостопанските животни са 
незаменими за поддържането на 
кръговрат на материалите в сел-
ското стопанство чрез рециклира-
не на големите количества негодна 
за консумация биомаса, генерира-
на като странични продукти при 
производството на храни за чо-
вешката диета. Животновъдството 
е в оптимална позиция да преобра-
зува тези материали обратно в ес-
тествения цикъл и същевременно 
да произвежда висококачествена 
храна. По-специално преживните 
животни са способни да оползотво-
ряват и маргинални земи, които не 
са подходящи за пряко производ-
ство на храна за хората.

Тъй като производството на 
месо често се посочва сред най-
големите причинители на измене-
нието на климата заради биогенни-
те емисии на метан от глобалното 
стадо преживни животни, от сре-
щата на върха стана ясно, че подоб-
на цялостна оценка е представена 
опростено, като се използва огра-
ничен подбор на показатели. Един 
пример за прекалено опростява-
не е сравняването на затоплящия 
ефект на различни парникови га-
зове. Това подчерта важността на 
справянето със селскостопанската 
разнородност в системния анализ, 

включително оценката на жизне-
ния цикъл.

За да се отрази допълнително 
връзката между храните и околна-
та среда, подходите за оценка на 
жизнения цикъл на хранителните 
продукти представляват методоло-
гична стъпка напред, като включ-
ват съображения, свързани с чо-
вешкото здраве.

Деклан Трой, помощник-дирек-
тор по научните изследвания на 
Teagasc, заяви, че преди срещата 
на върха на ООН за климата през 
ноември е важно да се гаранти-
ра, че заинтересованите страни в 
областта на селското стопанство, 
промишлеността, правителство-
то и образованието разполагат с 
необходимата информация, за да 
действат в интерес на всички: „По-
литическите ръководители трябва 
да разполагат с най-добрата на-
лична научна информация относно 
въздействието на животновъдство-
то и консумацията на месо върху 
здравето на хората и населението, 
околната среда и поминъка“.

Храните от животински произ-
ход са най-лесно достъпният из-
точник на висококачествени бел-
тъчини и осигуряват разнообразие 
от основни хранителни вещества и 
други полезни за здравето съедине-
ния, много от които липсват в храни-
телните режими в световен мащаб. 
Редовната консумация на храни от 
животински произход като част от 
добре балансирана диета е полезна 
за хората, особено за тези с високи 
потребности, като малките деца и 
юношите, бременните и кърмещите 
жени, жените в репродуктивна въз-
раст и възрастните хора.

Собствеността върху добитък 
е и най-често срещаната форма на 
частна собственост върху активи в 
световен мащаб и представлява ос-
новата на финансовия капитал на 
селските общности. В някои общ-
ности животновъдството е едно от 
малкото активи, които жените мо-
гат да притежават, и е отправна точ-
ка към равенството между полове-
те. Напредъкът в животновъдните 
науки и свързаните с тях техноло-
гии подобряват животновъдните 
показатели по всички измерения, 
споменати по-горе, като здравео-
пазване, околна среда и социално-
икономически аспекти, по-бързо 
от когато и да било в историята.

Източник: EU Livestock Voice
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Конференция „Борба с измамите и конфликт на инте-
реси в контекста на Общата селскостопанска политика“ 
се проведе през м.октомври в София в хотел „Интеркон-
тинентал“. Тя се организира по инициатива на Държавен 
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

В конференцията участваха представители на Гене-
рална Дирекция „Земеделие и развитие на селските ра-
йони“, Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ), 
представители на разплащателните агенции на стра-
ните от ЕС, представители на АФКОС, европейските де-
легирани прокурори в България, завеждащият отдел 
“Престъпления против финансовите интереси на ЕС и 
взаимодействие с Европейската прокуратура” във ВКП, 
зам.-председателя на КПКОНПИ, изпълнителният дирек-
тор на НАП, изп. директор на ИА СОСЕЗФ.

Целта на срещата бе формирането на дългосрочна 
визия за ефективност, законосъобразност и прозрачност 
в дейността на разплащателните агенции, относно гаран-
тиране на предотвратяването и противодействието на 
опитите за измами и конфликт на интереси.

Конференцията бе открита от министъра на земеде-
лието Явор Гечев, Кристина Борхман, директор на дирек-
ция „Ниво на увереност и одит“ към Генерална Дирекция 
„Земеделие и развитие на селските райони“ и изпълни-
телния директор на ДФЗ Георги Тахов.

„Тази среща ще внесе допълнителна динамика в на-
шите отношения, ще способства за изграждане на дове-
рие и ще спомогне за създаването солидна основа за бъ-
дещите отношения между Държавен фонд „Земеделие“ 
– Разплащателна Агенция, Генерална дирекция „Земеде-
лие и развитие на селските райони“, Европейска служба 

за борба с измамите (ОЛАФ) и разплащателните агенции 
на страните-членки. Считам, че навременното и детайлно 
предоставяне на информация между нашите институции 
би спомогнало значително в борбата с опитите за измами 
и законосъобразното използване на фондовете от ЕС“, за-
яви при откриването на конференцията изпълнителният 
директор на ДФЗ Георги Тахов. Той подчерта, че предо-
твратяването на измамите и корупцията е от изключи-
телно значение, особено, когато това би защитило репу-
тацията на Европейския съюз и неговите институции, и 
същевременно би гарантирало, че бюджета на ЕС се ус-
воява правилно с цел подобряване благосъстоянието на 
европейските граждани.

По време на конференцията се проведоха и практи-
чески семинари, относно оценка на риска от измами в 
контекста на новата ОСП и намиране на решения за пре-
дотвратяване и откриване на конфликт на интереси.

Участниците в срещата се договориха за съвместна ра-
бота и партньорство, за да се гарантира своевременния 
обмен на информация, което ще допринесе за изграждане 
на превантивен механизъм в борбата с опитите за измами 
и законосъобразното използване на фондовете от ЕС.

Всички се обединиха около това, че Разплащателните 
агенции на страните-членки на ЕС са длъжни да отгово-
рят на очакванията на обществото за законосъобразност, 
прозрачност и откритост в административните процеси, 
както и на нетърпимост към опитите за корупция и зло-
употреба със средствата от европейските и национални 
фондове.

 27 октомври 2022 г.
ДФ „Земеделие“ – РА

Предотвратяването и противодействието 
на опитите за измами и конфликт на 
интереси обсъдиха разплащателните 

агенции на ЕС на конференция в София

127 килограма храна на глава от населението 
се разхищава за година в Европейския съюз
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На 25 октомври 2022 година 
Европейската комисия оповести 
резултатите от първото специално 
статистическо проучване на коли-
чеството хранителни отпадъци в 
Европейския съюз по сектори на 
дейност в хранителната индустрия 
и на ниво домакинства за 2020 го-
дина.

Според данни от проучването, 
през 2020 година, първата година 
от пандемията от COVID-19, в Евро-
пейския съюз са генерирани около 
127 килограма хранителни отпадъ-
ци на глава от населението, като 
общото количество възлиза на 57 
милиона тона годна храна.1

Най-голям принос за разхища-
ването на храна дават домакин-

на храна поради изтичане на срока 
на годност и невъзможност да бъде 
консумирана навреме;
 слаба информираност за 

значението на обозначения срок 
на годност „използвай преди...“ или 
срок на минимална трайност „най-
добър до...“;
 други причини, свързани с 

навиците за приготвяне и сервира-
не на храна. 

Останалите 45% са количества 
храна, които се допуска да бъдат 
превърнати в отпадъци в различ-
ните етапи на веригата за достав-
ка на храни, а именно: първично 
производство, преработка и про-
изводство на храни и напитки, 
дистрибуция на храни и търговия 
на дребно, ресторанти и услуги за 
хранене. 

1 Резултатите обхващат цялото коли-
чество погубена годна храна (в т.ч. суро-
вини за производство на храни), която е 
влязла във веригата за доставка на хра-
ни, за да достигне до краен потребител, 
но по различни причини не е била прода-
дена или консумирана в домакинствата и 
се е наложило да бъде унищожена. 

Изследването не отчита загубите на 
храна, която не е била събрана или хра-
на, която не е била разрешена за продаж-
ба от съображения за безопасност. 

Храната, разпиляна в домакин-
ствата е почти два пъти повече от 
хранителните отпадъци, произти-
чащи от секторите на първичното 
производство (11 % в обем на 6 
милиона тона или 14 кг на глава от 
населението) и производството и 
преработката на храни и напитки 
(23 кг на човек или 10 милиона тона 
с общ дял от 18%) - сектори, в които 
съществуват стратегии за намаля-
ване на разхищаването на храна. 
Взети заедно, в производството и 
преработката са измерени над 10 
милиона тона хранителни отпадъ-
ци. 

От своя страна, ресторантите и 
услугите за хранене също генери-
рат повече от 5 милиона тона или 
12 кг хранителни отпадъци на чо-
век (около 9% спрямо общото по-
губено количество храна), докато 
търговията на дребно и различните 

канали за дистрибуция на храни са 
секторът с най-малко количество 
разпилени храни със съответно 7% 
или 9 кг на глава от населението 
при общ генериран обем от над 4 
милиона тона на година. 

Каква е картината в 
България?

В България за първи път се про-
вежда подобно проучване и данни-
те сочат, че у нас количествата на 
хранителните отпадъци възлизат 
на почти 600 хиляди тона (виж таб-
лицата по-долу) или над 91 кило-
грама на глава от населението. 

За разлика от повечето евро-
пейски страни, в България пър-
вичното производство и прерабо-
твателният сектор са най-големият 

ствата, които генерират 31 мили-
она тона разхитена храна или 70 
кг на глава от населението в ЕС, с 
внушителен дял от 55% от общото 
количество хранителни отпадъци.  
Сред най-честите причини за до-
пускане на това са:
 пазаруване без мярка и за-

купуване на повече от необходи-
мото;
 изхвърляне на вече закупе-

източник на хранителни отпадъци 
с почти една трета или около 65% 
от общото количество. Домакин-
ствата допринасят с около 30%, а 
най-малък е делът на ресторантите 
и услугите за хранене заедно с тър-
говията на едро и дребно, които 
притежават съответно 2,6% и 2,4% 
от общото количество на разхища-
ваната храна. 

Поставени в социален контекст, 
данните будят тревога. Докато над 
1,5 милиона българи не могат да 
си позволят качествена храна и 
редовно питателно хранене всеки 
ден, всеки човек у нас губи над 91 
кг храна годишно. 

Резултатите от проучването в 
България изискват преразглежда-
не на съществуващите политики 
и насърчаване на мерки и нови 
подходи за противодействие на 
ненужното изхвърляне на храна, 

q
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която ако бъде спасена навреме, 
може да осигури по три хранения 
на ден на всички нуждаещи се бъл-
гари. 

В България повече от 10 години 
се прилага модела на хранител-
но банкиране, който има за цел да 

Хранителни отпадъци по икономически сектори, 2020

(тона)

Хранителни 
отпадъци 

(общо)

Първично 
производ-

ство

Производ-
ство и прера-

ботка

Търговия 
на дребно и 

дистрибуция

Ресторанти 
и услуги за 

хранене
Домакинства

ЕС (¹) 56 986 019 6 194 107 10 148 682 4 117 511 5 292 718 31 233 000

Белгия : : : : : :

България  596 844  228 472  156 435  15 708  14 375  181 854

Чехия  972 445  27 022  100 339  64 394  37 941  742 749

Дания 1 286 488  66 452  596 599  99 500  62 544  461 392

Германия 10 922 321  190 203 1 612 505  762 352 1 860 980 6 496 282

Естония  166 513  23 612  31 622  19 976  10 739  80 564

Ирландия  770 316  70 413  219 453  60 894  178 507  241 048

Гърция 2 048 189  372 204  375 158  150 472  220 032  930 323

Испания 4 259 232  845 620 1 419 257  348 219  211 410 1 434 726

Франция 9 000 000 1 059 000 1 926 000  800 000 1 096 000 4 119 000

Хърватска  286 379  40 916  9 866  4 180  15 072  216 345

Италия 8 650 456 1 270 638  510 018  343 535  193 915 6 332 349

Кипър  354 021  43 564  169 706  50 268  27 145  63 338

Латвия : : : : : :

Литва  382 665  81 202  28 057  27 342  4 495  241 570

Люксембург  92 580  7 384  10 692  8 525  8 739  57 240

Унгария  905 068  16 587  187 391  41 952  19 331  639 806

Малта : : : : : :

Холандия 2 811 000  463 045 1 031 407  209 805  83 035 1 023 708

Австрия 1 211 534  13 879  173 734  84 326  201 956  737 639

Полша 4 002 099  670 547  544 942  320 396  190 293 2 275 921

Португалия 1 890 712  101 384  61 719  214 233  237 486 1 275 891

Румъния : : : : : :

Словения  143 570   93  10 757  15 290  42 666  74 764

Словакия  455 587  71 889  4 113  15 825  7 110  356 650

Финландия  641 258  48 011  162 278  57 555  77 914  295 500

Швеция  905 000  22 000  53 000  97 000  98 000  635 000

Норвегия  769 967  162 158  29 088  61 281  97 547  419 893

(:) не са налични данни

възпрепятства превръщането на 
излишната, но годна храна в хра-
нителен отпадък. В партньорство 
и ежедневно взаимодействие с 
хранителната индустрия Българска 
хранителна банка работи за опол-
зотворяване на излишъка от храна, 

която иначе би била унищожена и 
я превръща в ценен ресурс за со-
циални програми, като я прераз-
пределя до хора в нужда. Повече 
за работата на Българска храни-
телна банка можете да намерите 
на:https://bgfoodbank.org/bg/
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ЕС очаква да генерира 270 млрд. 
евро допълнителен БВП до 2028 г. 
чрез нов регламент за данните, кой-
то най-общо цели отваряне на паза-
ра на производствени данни, генери-
рани от свързани устройства. Новият 
регламент ще засегне всички произ-
водители на умни устройства, пред-
назначени за вграждане в индустри-
ална или потребителска компютърна 
мрежа (IoT). Те ще трябва да споделят 
данните, относими към диагностика-
та, консумацията на енергия, ефек-
тивността и пр.

Тиери Бретон, комисар по въпро-
сите на вътрешния пазар, коменти-
ра: «До момента се използват само 
малка част от промишлените данни, 
а потенциалът за растеж и иновации 
е огромен. Законът за данните ще га-
рантира, че промишлените данни се 
споделят, съхраняват и обработват 
при строго спазване на европейски-
те правила.»

Обемът на данните непрекъснато 
нараства - от 33 зетабайта, генерира-
ни през 2018 г., до 175 зетабайта, кои-
то се очакват през 2025 г. (Един зета-
байт се равнява на един секстилион 
байта или един трилион гигабайта). 
Към момента 80% от промишлени-
те данни никога не се използват. ЕК 
е на мнение, че новите правила ще 
предоставят повече данни за пов-
торна употреба от правителствата и 
бизнеса, ще подобрят способността 
за превключване в облак и ще гаран-
тират оперативна съвместимост на 
данните в ЕС.

Сериозните опасения на 
бизнеса
В същото време бизнесът преду-

преждава: «ако изпуснем това зако-
нодателство, GDPR ще ни се стори 
като детска игра». Заявява го не друг, 
а една от най-големите лобистки ор-
ганизации в Брюксел, представля-
ваща над 40 национални браншо-

Задава се нов регламент за 
данните, gdpr ще ни се стори 

като детска игра

ви и работодателски организации 
-  BusinessEurope. Данните, за които 
става дума в проекта за нов регла-
мент, засягат до голяма степен и тър-
говските тайни на предприятията, а с 
влизане на новото законодателство, 
компаниите ще са длъжни да ги спо-
делят с клиенти, доставчици на ус-
луги и евентуално правителства или 
европейски институции. В този кон-
текст проблемите са няколко: от една 
страна законодателството за данните 
в ЕС е сравнително ново и фирмите 
не го познават добре, в много дър-
жави няма и ясна дефиниция на тър-
говската тайна и кой има права върху 
нея, а и организациите не са наясно 
с терминологията, свързана с всичко 
това.

Всъщност едва 38% от предприя-
тията одобряват проектопредложе-
нието на ЕС по отношение на данни-
те (за разлика от 91% от публичните 
органи, които искат такива законо-
дателни действия), става ясно от 
предварителния анализ на ЕК. Ини-
циативата на комисията вече пре-
минава в законодателната си проце-
дура и до влизането в сила остават 
няколко месеца. Политици, анали-
затори и компании предупрежда-
ват, че има натиск това да се случи 
изключително бързо - до пролетта, 
което крие огромни и трудно из-
мерими рискове за бизнеса с оглед 
на това, че става въпрос за законо-
дателство съпоставимо като ефект 
с GDPR, с по-голям обем, а и пряко 
свързано с него.

Накратко за 
законодателството
Ако предложението на ЕК се 

приеме в сегашния си вид от Евро-
пейския парламент и Съвета,  то за-
напред производители и дизайнери 
ще трябва проектират продуктите си 
по начин, който прави данните лесно 
достъпни.  Данните от смарт устрой-

ства било то в business-to consumer 
или business to business, които даден 
потребител генерира, ще могат да 
се изискват от него и да се предос-
тавят на трети лица. Например: при 
покупка на смарт перална машина с 
поддръжка, гарантирана от произво-
дителя, поддръжката ще може да се 
предостави на трето лице, посочено 
от потребителя. 

Задължение на производителя 
е и да споделя данни, свързани с 
търговските му тайни, ако те ще са 
необходими за предоставянето на 
услуга от трето лице, която е изиска-
на от потребителя. Условието е да се 
предприемат мерки за запазване на 
конфиденциалността на търговската 
тайна, а третите лица, които получа-
ват данните, са пряко задължени да 
не ги използват за конкуриращ се 
продукт.

Допълнително, в случай на криза 
или извънредна ситуация (които не 
са добре дефинирани в проекта), ор-
гани от публичния сектор ще могат 
да задължат производителя да дава 
достъп до данните, генерирани от 
потребителите.

Регламентът ще засегне всички 
сектори, в най-висока степен про-
изводителите. Но пък микро и мал-
ки предприятия ще са освободени 
от задължението да предоставят на 
потребителите достъп до данните 
им - по инициатива на евродепутата 
консерватор и докладчик в ЕП по те-
мата Пилар дел Кастило Вера, който 
посочва риска от претоварване на 
малките и средните предприятия 
«чрез налагане на допълнителни за-
дължения за проектиране във връз-
ка с продуктите, които проектират 
или произвеждат, или свързаните с 
тях услуги, които биха могли да пре-
доставят». Но ако тези предприятия 
са свързани с голяма компания, тога-
ва ще влязат в обхвата на законода-
телството.

Компаниите алармират за нов регламент за задължително споделяне на производствени 
данни, включително чувствителна информация, която може да е и търговска тайна
u	 ЕК инициира огромно по обем законодателство за споделяне на производствени данни, генерирани от свър-

зани устройства.
u	 Проектът предизвика опасения у компаниите заради задълженията за споделяне на чувствителна инфор-

мация, която може да се класифицира като търговска тайна.
u	 Окончателното приемане на новото законодателство се очаква до пролетта, а времето за реакция с иска-

не за промени е съвсем кратко.
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Кога ще влезе в сила?
В момента законодателното пред-

ложение от ЕК преминава паралелно 
през няколко комисии в Европей-
ския парламент, като има политиче-
ски натиск за бързо решение. По ин-
формация на брюкселското издание 
Euractiv, чешкото председателство 
на Европейския съвет търси активно 
компромиси по най-проблематични-
те текстове, а целта е постигане на 
политическо решение до пролетта. 
Това означава прилагане на новите 

правила още през 2024г. след като 
мине едногодишният срок на адап-
тиране. 

 Предложенията на чехите засягат 
обхвата на закона, споделянето на 
данни от IoT устройства и разреша-
ването на спорове, когато произво-
дителят на продукта и потребителите 
не са съгласни с условията. Освен 
това, с цел да се възприеме по-лес-
но проектът, се предлага публичният 
достъп до данни да бъде ограничен 
до няколко европейски институции, 
а не и до правителствата. Предвижда 

се да се задължат производителите 
на устройства да инсталират интер-
фейси на свързани устройства за лес-
но експортиране на данни в рамките 
на една година от влизане в сила на 
регламента.

Бизнесът все още може да реаги-
ра в най-кратки срокове чрез евро-
депутатите или правителствата си (в 
Съвета), за да променят критичните 
точки в подготвяното ново законода-
телство за данните.

Източник: БСК

Когато креативността и всеотдайността си 
казват думата.

BRATWURSThotel е първият в света хотел за колба-
си. Намира се в малкото градче с около 7000 жители 
Georgensgmünd, в Бавария, на 35 км от конгресния 
център на Нюрнберг.

Част е от комплекса на майсторът месар Клаус Бьо-
бел, който всъщност възстановява стара селска стран-
ноприемница на това място. Тук за закуска се предлага 
братвурст, в ресторанта се сервират само колбаси, а в 
конферентната зала се водят занимания насред кон-
серви с месо. В някоя от 7-те му тематични стаи можете 
да пренощувате с пушени колбаси над леглото или да 
си гушнете възглавница в дизайна на братвурст. Цените 
за нощувка са от 68 евро на човек. Клаус се е посветил 
на каузата да популяризира франконския братвурст, да 
възобновява традиционното му производство и да го 
свърже с целия свят. Страстта, с която го прави, е прос-
то удивителна и заразителна. Развива онлайн магазин, 
чрез който доставя продукцията си от колбаси, специа-
литети и редки продукти в цял свят. Дава майсторски 
уроци на живо и онлайн, консултира, менторства, пуб-
ликува рецепти, вдъхновява. Истински братвурстки 
просветител!

Източник: “Пендара”, Фондация LocalFood.bg

BrATWUrSTHOTEL е първият 
в света хотел за колбаси

ЛЮБОПИТНО
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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

МАЛКИ ОБЯВИ

ИЗКУПУВАМЕ ВСЯКАКВИ МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕ-
РАБОТКА. За контакт: 0896 61 20 08.

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

ФИРМА „СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за месоп-
реработка и режещи инструменти за волфове и куте-
ри. Тел. 0889 92 32 18; 0896 61 20 08.

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

Предприятие разпродава  месопреработвателно 
и кланично оборудване. Тел. за контакт 0897914949

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 употре-
бявани месопреработващи машини: кутер Нити Ка-
занлък 120 – литров неръждаем; месомелачка 160 
мм; хидравлична гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 
25-иглен; вакуум тумблер 150 л. Тел.: 0887 961 877.

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

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

ТРУДОВА БОРСА:

Свинекомплекс Голямо Враново 
търси технолог  GSM 0887 621 984

Месопреработвателна фирма търси технолог – 
тел. 0888 92 59 22

„МУЛТИВАК РИСЕЙЛ“ ПРЕДЛАГА многообразие от 
висококачествени фабрично рециклирани немски 
машини с марка MULTIVAC: еднокамерни и двука-
мерни вакуум опаковъчни машини, полуавтоматич-
ни и автоматични 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 „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

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

СБОРНИЦИ С ТРАДИЦИОННИ 
БЪЛГАРСКИ РЕЦЕПТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ

Изданията може да поръчате на 
тел. 02 971 26 71 или  e-mail office@amb-bg.com.


