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www.amb-bg.com

Брой 8 (964), Година XXVII
www.nesto.bg

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

www.multivac.bg

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

� www.intrama-bg.com

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

е най-важното за всяко месопреработвателно

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

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

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

Луканка N2 Натурал
Луканка MN2 с кармин (Е 120)
Функционален микс за производство на сурово-сушени продукти от раздробени меса.
Комбинация от захари, антиоксиданти и консервант, адаптирани за комбиниране с
подправки и миксове по ваш вкус, които гарантират постоянство в качеството на
готовия продукт.
Стабилизиране на РН в готовия
продукт
Стабилизиране на цвета
Намаляване времето на сушене
Удължаване на съхранението
Контрол на микрофлората
/вътрешна и външна/

www.teatrading.eu
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Изглежда леснo, защото е
Crafter Cargo Comfort на атрактивна цена
от 55 500 лв. без ДДС.
vw-lekotovarni.bg
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К100: най-големите компании в България 2022 –
бизнес класация*

Топ 10 Най-големите компании за храни и напитки

Месната реалност
„Белла България“ за първа година участва с консолидиран отчет в класацията, който й отрежда 4-то място
в топ 30. Компанията произвежда колбаси, тестени изделия, маргарин, картофено пюре - общо над 200 продукта.
През есента на 2020 г. групата купи затъналия гръцки
производител на опаковани нарязани месни деликатеси Creta Farms. „Целим да възвърнем водещата позиция
на Creta Farms на гръцкия пазар на храни», коментираха
за «Капитал» от българското дружество. От компанията
съобщиха още, че през 2021 г. «Белла България» е започнала да произвежда индонезийския специалитет «Ренданг Паданг» - бавно приготвено телешко месо със смес
от билки и подправки. «Планирана е инвестиция 3 млн.
долара за купуване на нови хранителни технологии, производствени мощности и логистично партньорство за

разпространение на продукта в Европа и Близкия изток“,
уточняват от компанията.
Производителят на месо и месни продукти «Бони
холдинг» (8) също участва с консолидирани данни в
класацията. Групата, която обединява месокомбинатите в Ловеч, Карлово и Русе и няколко свинекомплекса, е
затворила цикъла на производство - от фуражите, през
генетиката и отглеждането на прасета до месопреработката и производството на колбаси. В края на 2020 компанията договори с Европейската инвестиционна банка 30
млн. евро заем за модернизация на съществуващи съоръжения и изграждане на нови производствени мощности и през 2021 продължи да изпълнява инвестиционната си програма. През миналата година в месокомбината в
Ловеч заработи фотоволтаична инсталация с обща инста-
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лирана мощност 1.8 мВт, такава инсталация се изгражда и
в месокомбината в Карлово, както и в свинекомплексите
на групата. Плановете са общата мощност да достигне 15
мВт, което ще гарантира 70-75% от енергийните нужди на
холдинга от ВЕИ. Своята дейност поднови реновираната
кланица в Търговище. Във фуражния завод на групата в
Пордим и към свинекомплекса в Брестак се изграждат
силозни стопанства за зърно с капацитет по 25 хил. тона
всяко.
«През 2021 г. свиневъдството в цял свят беше подложено на силен натиск - ефектите от африканската чума,
начало на покачващи се цени на фуражите, рекордно
ниски цени на суровото месо. Два от свинекомплексите
ни бяха затворени през цялата 2020 г. за дейности по дезинфекция и започнаха да работят частично през втората
половина на 2021“, коментираха от компанията за „Капитал“ намалението на печалбата в консолидирания отчет.
И посочиха, че от индивидуалните отчети на месопреработващите дружества в групата се вижда, че печалбата
им е стабилна.
В секторната класация влиза още един производител
на колбаси - КЕН - Стара Загора (26). Компанията отчита
над 5% ръст на продажбите и 46.5% на печалбата през
2021. Тя е една от първите частни фирми в бранша, създадена през 1991 г. Нейни собственици са Румен Стефанов
Нонов, Румен Иванов Кузманов, Пламен Евтимов Исионов.

Двуцифрен ръст на приходите и по-ниско ниво на печалбата има «Пилко» - Разград (10). Дружеството е част
от „Амета холдинг“ - притежание на един от най-големите производители на пилешко в Европа - германската
PHW. „Като цяло производителите на преработени храни
не могат да догонят темпа, с който растат енергийните
разходи и разходите за фураж, водещи до по-висока себестойност. В същото време те коригират частично крайните цени на продукцията си от 6 до 8 месеца по-късно.
Преживяваме трудни години, но въпреки това ние традиционно инвестираме по около 4-5 млн. евро всяка година
в обновяване и в съоръжения с по-висока производствена ефективност“, коментира за „Капитал“ Любомир Лозанов - изпълнителен директор на „Амета холдинг“.
Групата «Градус» (12) на братята Лука и Иван Ангелови участва с консолидирани резултати в класацията. Борсовата група е с фокус птицевъдство, производство на
фуражи и търговия. Според доклада за дейността за 2021
най-голям дял в приходите от продажби има сегментът
„Месо и месни продукти“ (45.48%). През миналата година
компанията е инвестирала в софтуерни системи за управление на бизнеса, както и в покупката на превозни средства за логистична дейност. Дружеството има намерение
да построи фотоволтаичнa централa с мощност 500kWp
за собствени нужди.
Автор: Мара Георгиева, Капитал
*Извадка

Производството на свинско месо в EC
е нараснало с 1,3 % през май
Производството на свинско месо в ЕС
възлиза на 1,9 млн. тона през май, което е с 1,3%
повече в сравнение с предходната година,
според Съветът за развитие на земеделието
и градинарството (AHDB). Пропускателната
способност също се е увеличила на годишна
база, като през кланиците са преминали
малко над 20 млн. прасета. Това е обрат в
тенденциите, регистрирани от началото на
годината, и първото увеличение на месечното
производство на свинско месо на годишна
база от ноември 2021 г. насам.
Растежът се дължи главно на Франция,
Испания и Дания, където производството на
свинско месо се е увеличило съответно с 8,5
%, 2,8 % и 7,9 %. В Италия и Нидерландия също
се наблюдава обръщане на тенденцията, като
производството се е увеличило на годишна
база, след като е отбелязало спад през
първите четири месеца на годината. Германия
остана под нивата от предходната година, но с по-малък
дефицит, отколкото в началото на годината.
От началото на годината до май производството на
свинско месо в ЕС е достигнало 9,5 млн. тона, което е с
3,8% по-малко от същия период на миналата година. Това
е в съответствие с последните краткосрочни прогнози
на ЕС, които предвиждат 4% спад на производството за
календарната година. Високите производствени разходи

продължават да бъдат проблем и въпреки че цените са
на сравнително високи нива, през последните седмици
те се изравниха. Поради това се очаква маржовете на
земеделските стопанства да останат под натиск, докато
опасенията за околната среда, намаленият износ за Китай
и АЧС също ще окажат влияние върху пазарите.
Източник: EuroMeatNews
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Ситуация на пазара на свинско месо в България
Юни 2022 г.

Производство
След отчетения спад на
промишления
добив
на
свинско месо в страната през
2020 г. с над 19% на годишна
база
(основно
поради
редуциране на поголовието
във връзка със заболяването Африканска чума по
свинете - АЧС), от началото на 2021 г. в сектора
текат процеси на постепенно възстановяване.
Общият добив на свинско месо в българските
кланици през 2021 г. възлиза на 81,6 хил. тона, с
27% над нивото от предходната година.

Положителната тенденция продължава и през
2022 г., като по предварителни данни, през
първите три месеца на годината промишленото
производство на свинско месо бележи ръст от
близо 23% спрямо аналогичния период на 2021 г.
За стабилизиране на сектора допринесоха
действията за борба със заболяването АЧС, както
и облекчаването на мерките за ограничаване на
разпространението на COVID-19, касаещи
общественото хранене и туризма.

Внос
През 2021 г. вносът на свинско
месо в България нараства с
9,5% на годишна база, като е
осъществен почти изцяло от
ЕС (с изключение на малко
количество от Обединеното кралство).
Водещи доставчици са Испания (с ръст от 20,1%
спрямо предходната година) и Германия (+29,6%),
следвани от Белгия, Франция, Унгария,
Нидерландия и др. Сериозното увеличение на
вноса от ЕС може да се обясни с нарасналото
предлагане на европейския пазар, поради
ограниченията за внос в Китай, свързани с появата
на АЧС в някои държави членки на Съюза.

Източник: Агростатистика, МЗм; предварителни данни

Импортът на свинско месо от трети страни за
годината е изцяло от Обединеното кралство и
q
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спрямо 2020 г. отбелязва спад от 77,8%.

Реализираното извън страната количество е с
83,8% над нивото от предходната година.

Внос на свинско месо през периода 2020 февруари 2022 г. (тона)
ян. февр.
2021*

ян. февр.
2022*

Изм.
2021/2020

Изм.
ян. февр.
2022/2021
-9,4%

2020

2021*

ОБЩО, в т. ч.:

126 380

138 391

24 942

22 609

9,5%

ЕС - 27 общо

124 482

137 970

24 842

22 512

10,8%

-9,4%

Испания

29 058

34 912

3 964

7 715

20,1%

94,6%

Германия

25 219

32 684

6 768

4 043

29,6%

-40,3%

Белгия

20 527

16 969

5 250

2 640

-17,3%

-49,7%

Франция

16 478

16 004

2 418

2 160

-2,9%

-10,7%

Нидерландия

8 188

9 173

1 514

1 609

12,0%

6,2%

Дания

1 832

3 418

235

1 440

86,5%

512,7%

Унгария

8 057

9 291

1 932

892

15,3%

-53,8%

Италия

2 516

3 697

654

497

46,9%

-24,0%

Полша

5 678

5 279

1 096

462

-7,0%

-57,8%

Гърция

2 700

1 860

160

104

-31,1%

-35,3%

Други

4 229

4 684

852

952

10,8%

11,7%

1 898

421

100

97

-77,8%

-3,1%

1 898

421

100

97

-77,8%

-3,1%

Трети страни общо
Обединено кралство

Източник:данни на НСИ по тарифен код 0203 (охладено и замразено
свинско месо), обработени от МЗм; *предварителни данни

Общият внос на свинско месо през първите два
месеца на 2022 г. е с 9,4% по-малко на годишна
база. В рамките на периода намаляват
доставените количества както от ЕС (с 9,4%), така
и от трети страни (с 3,1%).

Основни направления остават държавите членки
на ЕС – най-вече Гърция, Румъния, Италия и
Белгия, като при повечето от тях (с изключение на
Италия) е налице съществено увеличение на
изпращанията спрямо 2020 г.

Източник: НСИ (предварителни данни)

Чувствително се разширява и износът на свинско
месо за трети страни, насочен изцяло за
Обединеното кралство и Северна Македония.
Експортът на свинско месо продължава да
нараства и през първите два месеца на 2022 г.
Общо изнесеното количество за периода е с почти
49% повече на годишна база, с основни
дестинации Румъния, Гърция и Италия.
Износ на свинско месо през периода 2020 –
февруари 2022 г. (тона)
2020

През 2021 г. се наблюдава
положителна
тенденция
при
износа
на
свинско
месо,
обусловена от нарастването на
производството през годината.

Изм.
2021/2020

Изм.
ян. февр.
2022/2021

3 455

6 350

790

1 173

83,8%

48,5%

ЕС - 27 общо

3 396

6 116

766

1 147

80,1%

49,8%

776

1 441

355

472

85,7%

33,0%

Гърция

1 211

3 380

254

420

179,1%

65,3%

Италия

1 010

637

77

185

-36,9%

140,1%

Испания

103

143

8

28

39,9%

264,5%

Германия

70

81

12

15

14,8%

24,2%
-84,6%

Белгия

Износ

ян. февр.
2022*

ОБЩО, в т. ч.:
Румъния

Източник: НСИ; *предварителни данни

2021*

ян. февр.
2021*

116

351

45

7

202,7%

Нидерландия

78

62

13

6

-21,4%

-52,6%

Други

31

21

1

14

-32,1%

1066,7%

Трети страни общо

59,1

234,3

24

26

296,4%

6,7%

Обединено кралство

59,1

169,4

24

26

186,6%

6,3%

Северна Македония

-

64,8

-

0,1

-

-

Източник:данни на НСИ по тарифен код 0203 (охладено и замразено
свинско месо), обработени от МЗм; *предварителни данни
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Цени
След
задържането
на
относително ниски нива през поголямата част на изминалата
година, от месец декември
2021 г. насам изкупните цени на угоени прасета в
страната бележат възходящ тренд.
Към 8 юни 2022 г. средната изкупна цена е 3,28
лв./кг живо тегло без ДДС. Макар да остава под
рекордно високите стойности от края на 2019 г. и
първата половина на 2020 г. (свързани с
разпространението на АЧС), тя вече е с 13,5% над
отчетената година по-рано. Това може да се
обясни с повишените разходи за производство,
поради ръст на цените на фуражите и
енергоносителите (особено след започване на
военния конфликт в Украйна), както и с
постепенното балансиране на пазара на свинско
месо в ЕС.
Седмични цени на свинско месо в България
(лева/кг)
Изменение (%)

08.06.2022

седм.
база

мес.
база

год.
база

3,28

0,0%

0,0%

13,5%

6,53

0,2%

0,2%

13,8%

Свински бут с кост на
едро

7,98

0,0%

0,0%

12,2%

Свински врат с кост
на едро

9,38

0,2%

0,4%

15,2%

Свински бут на
дребно

9,81

0,2%

0,4%

13,7%

Свински врат на
дребно

11,61

-0,1%

0,5%

12,0%

Изкупна цена на
угоени прасета, ж. т.
(без ДДС)
Свинско драно на
едро

При предлагането на едро и на дребно на
различните разфасовки свинско месо се
регистрира сходно поскъпване спрямо същия
период на миналата година - с между 12% и
15,2%.
По данни на Европейската комисия, след
сравнително ниските цени на свинското месо в ЕС
до средата на февруари 2022 г., от края на
февруари до началото на април 2022 г.
(непосредствено след инвазията на Русия в
Украйна) стойностите се покачват съществено.
През последните два месеца се наблюдава
относително стабилизиране на цените и дори
известна корекция в посока надолу.
Средната цена на класифицирано трупно свинско
месо - клас Е за ЕС към 30 май 2022 г. е 185,84
евро/100 кг без ДДС (около 3,63 лв./кг), с 12,1% повисока спрямо година по-рано. В повечето от
държавите-членки е налице увеличение на
ценовите стойности на годишна база, достигащо
до 51% в Кипър. Изключение прави Дания, където
цената все още е с 2,4% под отчетената по
същото време на 2021 г.

Източник: САПИ
Източник: ЕК

Докладваната на ЕК средна цена на
класифицирано трупно свинско месо - клас Е в
България за последната седмица на май 2022 г. е
197,93 евро/100 кг без ДДС (3,87 лв./кг),
отбелязвайки ръст от 10,4% на годишна база. Този
тип информация не е толкова представителна за
българския пазар, тъй като докладваните цени се
отнасят за парени трупове, докато в България
преобладава предлагането на драно свинско месо.
Източник: САПИ (изкупна цена без ДДС, цени на едро и на дребно с ДДС)
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Германия: през първата половина на 2022 г.
производството на месо е спаднало със 7,9%
Според предварителните резултати търговските кланици в Германия са произвели почти 3,5 млн. тона месо
през първата половина на 2022 г. По данни на Федералната статистическа служба (Destatis) това е със 7,9 % помалко в сравнение със същия период на предходната
година. През първата половина на 2022 г. в кланиците са
заклани общо 25,8 млн. прасета, говеда, овце, кози и коне
и 353,2 млн. пилета, пуйки и патици.

10,1% по-малко свинско месо, отколкото
през първата половина на 2021 г.

През първите шест месеца на годината в германските
ферми са заклани 23,8 млн. прасета. Това съответства на
спад от около 2,3 млн. заклани животни или 8,9 % в сравнение с предходната година. Количеството на произведеното свинско месо през първата половина на 2022 г. е
2,3 млн. тона, което е с 10,1% по-малко в сравнение със
същия период на миналата година (-253 800 тона). Средното тегло на прасетата за клане също е спаднало с малко
повече от един килограм до 96,31 кг. Една от причините
за намаляването на производството на свинско месо е
намаляването на броя свине в Германия.

Производството на говеждо месо е с 9,1% помалко от същия период на миналата година

През първата половина на 2022 г. предприятията в Германия са заклали общо около 1,4 млн. говеда. В сравнение
с предходната година това означава спад от 8,1 % (-127 200
животни). Количеството на произведеното говеждо месо е
намаляло с 9,1% до 476 100 тона (-47 500 тона) през периода на проучването в сравнение с 2021 г. Средното тегло
на говедата е 329,53 кг, което е с около 3,6 кг по-малко от
теглото през същия период на миналата година.

Производството на птиче месо е почти
постоянно

През първата половина на 2022 г. количеството на
произведеното птиче месо е намаляло много по-малко
от производството на свинско и говеждо месо. Произведено е около 771 600 тона птичето месо, което е с 0,2
% по-малко, отколкото през същия период на миналата
година (-1 800 тона).

Свинското месо с най-голям дял в
производството

В продължение на години свинското месо заема найголям дял в производството на месо за търговски цели
в Германия. През първата половина на 2022 г. почти две
трети (64,3 %) от произведеното месо е от заклани прасета. Следват птичето месо с дял от 21,9 % и говеждото месо
с 13,5 %. Месото от овце, кози и коне представлява само
около 0,3 % от общото производство.
Източник: EuroMeatNews

Популацията на свине в Дания рязко намалява

Не само в Германия, но и в Дания
свиневъдите значително намаляват
стадата си. Досега броят на закланите животни е намалял по-слабо.
По данни на Националната
статистическа служба към 1 юли
2022 г. в Дания са отглеждани общо
12,18 млн. прасета, което е с 991
000 животни или 7,5% по-малко от
година по-рано. Още при пролетното
проучване беше отбелязан спад
на броя на животните с 5,2 % на
годишна база, а сега стадото е

спаднало до най-ниското
си ниво през юли от повече
от десетилетие.
Според последното извадково проучване броят
на животните е намалял
във всички категории. Найголемият относителен спад
е при прасенцата с тегло 20
кг или по-малко - с 9% до
2,51 млн. глави. Броят на
подрастващите в тегловния
диапазон между 20 и 50 кг е намалял
с 6,8% до 5,66 млн. в сравнение с юли
2021 г. , докато броят на прасетата
за угояване е намалял с 8,2% до 2,79
млн. глави.
Според статистиците от Копенхаген датските производители също са
намалили значително стадата си от
свине майки. Общият брой на женските животни за разплод е намалял
с 83 000 или 6,5 % на годишна база до
1,19 млн. Броят на бременните сви-

не-майки е намалял с 8 % до 735 000,
докато относителният спад в броя на
небременните свине-майки е наполовина по-малък - 4 % до 457 000.
Намаляването на броя на свинете
е довело до сравнително малък спад
на броя на кланетата в Дания в сравнение с други страни от ЕС, поне досега. Според предварителните проучвания обемът на клането от януари
до средата на юли е намалял с 0,9 % в
сравнение със същия период на миналата година, съобщава организацията, която обединява хранителновкусовата промишленост (Landbrug
& Fødevarer, L&F). Очаква се обаче
по-слабото “предлагане” на свине да
доведе до по-значителен спад в клането и съответно в производството
на свинско месо в Дания до края на
годината. Това обаче зависи и от развитието на износа на живи свине.
Източник: Fleischwirtschaft.de
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МОНИТОРИНГ

Търговия със селскостопански и хранителни
продукти в ЕС
Развитие през април 2022 г

Последните налични консолидирани данни за търговията на равнище ЕС обхващат развитието на пазара до
април 2022 г. За да се разбере въздействието на руската
агресия в Украйна, данните за април 2022 г. могат да се
сравнят с тези за предходния месец (март 2022 г. ). Промяната от година на година сравнява периода януари-април със същия период на 2021 г.
Данните за търговията са изразени в стойности, освен
когато това е изрично упоменато. Единичната стойност е
средната цена на продуктите, търгувани през съответния
период (търговската стойност на границата, разделена
на регистрираното количество).

Износът на селскостопански храни от ЕС е намалял с
5,4% през април в сравнение с март 2022 г., което се дължи на износа за Русия (-26%) и Китай (-11%). Общият износ на ЕС достигна стойност от 17,9 млрд. евро (все още
+8% в сравнение с април 2021 г. ). Това се дължи най-вече
на ниския износ на свинско месо и пшеница за Китай и на
спада в износа на житни и маслодайни култури.
През април вносът в ЕС възлиза на 13,5 млрд. евро,
което представлява лек спад в сравнение с март (-1,2%).
Това се дължи както на цената, така и на количеството,
което е във връзка с понижаването на световните цени,
особено на маслодайните култури, и на намаляването на
внесените количества, особено на житните култури. През
април 2022 г. търговското салдо на ЕС достигна 4,4 млрд.
евро, което е с 16% по-малко в сравнение с март. За периода януари-април 2022 г. търговските потоци в ЕС са
значително по-високи в сравнение със същия период на
миналата година (+10% за износа и +28% за вноса).

на ЕС се увеличиха, с изключение на растителните масла
и зеленчуците. По-специално износът на свинско и птиче
месо, както и на брашна и люспи от ЕС се увеличи значително в количествено изражение.
Що се отнася до експортните потоци за Китай, стойността на износа на ЕС е намаляла с 2 млрд. евро в сравнение със същия период на миналата година. Това до
голяма степен се дължи на по-малкия износ на свинско
месо (- 1,9 млрд. евро) и в по-малка степен на износа на
рапично масло (- 156 хил. евро). И при двата продукта
обемът на износа спада. За сметка на това износът на
продукти, приготвени на базата на житни растения (главно в зависимост от цените) и пшеница се увеличава.
През периода януари-април 2022 г. износът на житни
растения от ЕС се е увеличил най-много (+26%, +1 млн.
евро на годишна база). Динамика се наблюдава и при
продуктите, приготвени на базата на житни растения и
мелничарските продукти (+15%, +881 хил. евро) и млечните продукти (+13%, +714 хил. евро).
За сметка на това износът на свинско месо и продукти от градинарство намалява съответно с 24% и 3%. Това
се дължи главно на спада на износа на свинско месо за

Износът на ЕС за Украйна се е увеличил с 93% в сравнение с предходния месец. Всички експортни категории

Китай и на продукти от градинарството за Обединеното
кралство и Русия.

АКЦЕНТИ: СПАД В ИЗНОСА ЗА РУСИЯ И
КИТАЙ ПРЕЗ АПРИЛ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ТЪРГОВСКИЯ БАЛАНС НА ЕС
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ИЗНОС НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ХРАНИ ОТ ЕС - ПРОДУКТНИ КАТЕГОРИИ С НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРОМЕНИ
(в млн. евро)

Годишни данни

Месечни данни
ЯнуариЯнуариаприл 2021 г. април 2022 г.

Земеделски храни

2020 г.

2021 г.

Дял 2021

Разлика

Общо селскостопански
храни

184 467

198 066

100%

63 088

69 592

6 504

10%

житни растения

11 414

12 001

6%

3 969

5 014

1 045

26%

продукти, приготвени на
базата на житни растения и
мелничарски продукти

18 778

18 805

9%

5 880

6 761

881

15%

млечни продукти

15 988

17 010

9%

5 294

6 008

714

13%

смесени хранителни
продукти и съставки

11 208

12 264

6%

3 898

4 599

701

18%

вино и продукти на винена
основа

13 452

16 626

8%

4 783

5 341

558

12%

плодове и ядки

6 026

5 713

3%

1 931

1 973

42

2%

овче и козе месо

617

575

0%

213

251

38

18%

захар и изоглюкоза

556

596

0%

171

206

35

21%

продукти от градинарство

3 868

4 631

2%

1 823

1 763

-59

-3%

свинско месо

15 110

14 525

7%

5 495

4 201

-1 294

-24%

други продукти

87 448

95 322

48%

29 632

33 474

3 842

13%

ВНОС НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ХРАНИ В ЕС - КАТЕГОРИИ ПРОДУКТИ С НАЙ-ЗНАЧИМИ ПРОМЕНИ
(в млн. евро)

Годишни данни

Месечни данни

Земеделски храни

2020 г.

2021 г.

Дял 2021

Януари-април
2021 г.

Януари-април
2022 г.

Общо селскостопански храни

121 594

130 173

100%

40 295

51 547

11 252

28%

маслодайни семена и
протеинови култури

15 115

18 269

14%

5 904

7 527

1 623

27%

кафе, чай, какао, и
подправки

15 944

17 062

13%

5 511

6 980

1 469

27%

негодни за
консумация за
техническа употреба

5 841

7 477

6%

1 941

3 262

1 321

68%

житни растения

5 771

6 181

5%

1 750

2 928

1 178

67%

растителни масла
(маслодайни култури
и палма)

6 712

8 232

6%

2 023

3 171

1 148

57%

бира, сайдер и други
напитки

1 943

2 013 1
664

2%

560

669

108

19%

вино и продукти на
винена основа

1 775

878

1%

470

519

49

10%

захар и изоглюкоза

843

294

1%

269

302

33

12%

свинско месо

415

636

0%

88

114

26

30%

маслини и маслиново
масло

751

67 466

0%

232

246

14

6%

други продукти

66 484

52%

21 545

25 829

4 284

20%

Разлика
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ТЪРГОВСКО САЛДО НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (В МЛН. ЕВРО)
ТЪРГОВСКО САЛДО
ПРОДУКТ/ПЕРИОД

ИЗНОС
ЯНУАРИ-АПРИЛ 2022

ВНОС
ЯНУАРИ-АПРИЛ 2022

ТЪРГОВСКО САЛДО
ЯНУАРИ-АПРИЛ 2022

МЛН. ЕВРО
Общо

69 592

51 547

18 045

говеждо и телешко месо

1 367

756

611

свинско месо

4 201

114

4 087

птиче месо и яйца

1 735

576

1 159

овче и козе месо

251

420

млечни продукти

6 008

731

5 277

други продукти от животински
произход

2 440

1 853

587

зърнени култури

5 014

2 928

2 086

продукти, приготвени на базата
на житни растения и мелничарски
продукти

6 761

1 541

5 220

маслодайни семена и протеинови
култури

846

7 527

-6 681

растителни масла (маслодайни
култури и палма)

1 089

3 171

-2 082

маргарини и други масла и
мазнини (растителни)

685

1 602

-917

захар и изоглюкоза

206

302

-95

сладкарски и шоколадови изделия

2 919

844

2 075

зеленчуци

2 779

2 037

743

плодове

1 973

7 157

-5 184

продукти от плодове, ядки и
зеленчуци

3 068

1 972

1 096

маслини и маслиново масло

1 483

246

1 236

вино и продукти на винена основа

5 341

519

4 822

алкохолни напитки и ликьори

2 774

1 217

1 557

бира, сайдер и други напитки

3 410

669

2 741

кафе, чай, какао, и подправки

2 203

6 980

-4 777

смесени хранителни продукти и
съставки

4 599

2 205

2 394

храна за домашни любимци и
фуражни култури

2 651

1 108

1 544

-169

тютюн, цигари

1 866

950

915

продукти от градинарство

1 763

791

972

негодни за консумация за
техническа употреба

1 595

3 262

-1 666

неуточнени

566

69

497
Източник: EU Commission‘s DG AGRI
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Хранителният сектор подкрепя EC
БЕЛГИЯ, Брюксел. Газовият план за извънредни ситуации, представен от Европейската комисия миналата
седмица, беше одобрен от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост на Европейския съюз.
В съвместно изявление комитетите на асоциациите на земеделските стопани (COPA) и на селските
кооперативи (COGECA) в ЕС, заедно
с организацията, обединяваща европейската хранителна промишленост
(FoodDrinkEurope), и организацията
«Първични преработватели на храни» (PFP) приветстват плана на брюкселския орган за защита най-вече на
критичната инфраструктура на европейската верига за доставки на храни.
Те оценяват високо и факта, че необходимостта от сигурни доставки на
газ за поддържане на безопасността
на храните вече е ясно изразена.
Асоциациите настояват държавите членки да се съобразят с препоръките на Комисията. Например
веригата за доставка на храни трябва
да бъде призната за критичен сектор
в националните планове за действие
при извънредни ситуации, свързани
с руската инвазия в Украйна.
Напомняме категорично на COPA
и COGECA, както и на FoodDrinkEurope
и PFP, че всяко прекъсване на достав-

ките на газ ще се отрази и на наличността
на
селскостопански
стоки. Тогава производителите на храни
и фуражи ще могат
да работят само при
ограничен капацитет. Според хранително-вкусовата промишленост на
ЕС това би намалило наличието на
храни и фуражи за животните. Това
от своя страна ще доведе до затруднения в доставките. Германската асоциация на месопреработвателите
(DFV) се обърна към Федералната
Bundesnetzagentur още през март, за
да изтъкне системното значение на
месопреработвателната промишленост като част от критичната инфраструктура.
В този контекст генералният секретар на COPA и COGECA, Пека
Песонен, изтъкна вече драстично
нарасналите през последната година разходи за електроенергия, природен газ, торове, горива и външен
труд. Според него това е довело до

сериозни последици за европейските земеделски производители и за
целия хранително-вкусов сектор в
Общността.
Според представения сега от Комисията план на ЕС за газа държавите членки трябва да положат «всички
необходими усилия», за да намалят
потреблението на газ с поне 15 %
между 1 август 2022 г. и 31 март 2023
г. в сравнение със същия период
през предходните пет години. Това,
както и възможността за обявяване
на тревога за газ в целия ЕС, ще предотврати сериозните щети за икономиката и гражданите, които биха
възникнали в резултат на евентуално спиране на доставките на руски
газ, заяви органът.
Източник: Fleischwirtschaft.com

Предотвратяване и намаляване
на загубата на храни
В началото на м. юли
2022 г. експерт от дирекция „Политики по агрохранителната верига“ се
включи в онлайн срещи на
две от под-групите към Платформата на Европейския съюз
за загуба и разхищение на храни - Consumer food waste
prevention sub-group и Food donation sub-group.
Намаляването на хранителните отпадъци е една от
целите на стратегията „От фермата до трапезата“, която
ще допринесе и за постигането на кръгова икономика.
Тъй като домакинствата генерират повече от половината от общите хранителни отпадъци в ЕС (47 милиона тона), като 70% от хранителните отпадъци възникват в домакинствата, хранителните услуги и търговията
на дребно (FUSIONS, 2016 г.) и като се има предвид глобалното развитие в тази сфера, предотвратяването на
хранителните отпадъци на ниво потребители е ключова
област.
Подгрупата за предотвратяване на хранителни отпа-

дъци от потребителите предоставя форум за обмен на
информация относно извършените интервенции за промяна на поведението на потребителите по отношение на
генерирането на хранителни отпадъци и/или повишаване на информираността на потребителите относно проблема и постигнатите резултати.
Преразпределянето на излишната храна за консумация от човека, по-специално чрез даряване на храни,
когато това е безопасно, гарантира използването на хранителни ресурси с най-висока стойност, като същевременно се предотвратява разхищението на храна и има
важно социално измерение.
Подгрупата за даряване на храни ще продължи да
подкрепя работата на членовете на Комисията и Платформата за улесняване на практиките за безопасно даряване на храни, като гарантира, че излишъкът от храна, възникващ по хранителната верига, се предоставя
приоритетно за консумация от човека.
Източник: Министерство на земеделието

14

август 2022 г.

Инфлацията удари продажбите на изкуственото
месо на Beyond Meat
Американската компания Beyond Meat понижи
прогнозата за приходите си
за тази година и обяви съкращения на работни места,
тъй като нарастващата инфлация подкопава усилията
ѝ да направи своето по-скъпо растително месо по-достъпно за потребителите.
По-високите цени на месото на растителна основа
забавиха ръста на продажбите в този сегмент, тъй като
много от купувачите предпочитат да
купуват пилешко и говеждо месо на
по-ниски цени, заяви главният изпълнителен директор на Beyond Meat
Итън Браун, цитиран от Ройтерс.
През второто тримесечие се наблюдава последователно свиване на
продажбите на растително месо в домакинствата на САЩ за първи път от
повече от четири години насам.
Сега Beyond Meat очаква приходи
за 2022 г. от 470 до 520 милиона долара, в сравнение с предишния диа-

ята възлизат на 454.7 милиона
долара в края на второто тримесечие, а нетните парични
средства, използвани в оперативните дейности, са на стойност 235.7 милиона долара.
Beyond Meat обяви, че ще се
стреми да намали оперативните разходи, след като загубата
от 1.53 долара на акция за второто тримесечие се оказа много по-голяма от очакванията на
© Pixabay
анализаторите. Те предвиждаха отрицателен резултат от 1.18 допазон от 560 до 620 милиона долара. лара на акция.
Анализаторите очакваха приходи от
За да постигне икономии от близо
559.4 милиона долара, според данни- 8 милиона долара, Beyond Meat заяте на платформата Refinitiv.
ви, че ще съкрати приблизително 4%
„Занижаването на финансовите от глобалната си работна сила. В компрогнози поставя под въпрос колко панията работят над 1400 служители
дълго ще продължи ликвидността на пълен работен ден.
на Beyond Meat, с която компанията
Нетните приходи на Beyond Meat
финансира бъдещия си растеж. Нати- също намаляват с 1.6% до 147 милискът върху модела само се засилва“, она долара за второто тримесечие.
смята анализаторът на Oppenheimer
Рупеш Парих.
Източник: PROFIT.BG
Паричните средства на компани-

Следващата голяма стъпка е хибридната работа –
готови ли сме?
Работещите от поколенията Y (милениали) и Z сега
са на възраст между 18 и 41 г., и представляват голяма
част от настоящата работна сила. Последният Доклад
на Microsoft за тенденциите в работата (Microsoft Work
Trend Index) за 2022 г. показва, че служителите преоценяват ролята на работата в живота си с промяна
в уравнението „струва си“ – какво искат хората от работата и какво са готови да дадат в замяна. Всъщност
проучването разкри, че 49% от работниците от поколенията Z и Y вероятно ще обмислят смяна на работодателя си тази година.

www.teatrading.eu

Възниква нова тенденция – свобода и гъвкавост
Въпреки че Доклада на Microsoft за тенденциите в работата (Microsoft Work Trend Index) за 2022 г. разкри, че
всички работници искат повече гъвкавост, той показа,
че хората от поколенията Y и Z са най-благосклонни към
тази промяна. Резултатите сочат, че 49% от работещите от
поколението Z вероятно ще обмислят преминаване към
хибриден модел на работа на настоящата си позиция, а
46% вероятно ще преминат към дистанционна работа. Tе
отдават по-голямо значение на свободата да избират кога
и къде да работят.
Приоритетите се променят – благосъстоянието и
култура на работното място вече имат по-голямо
значение
Работниците от поколенията Y и Z искат не само гъвкавост. Докладът на Microsoft за тенденциите в работата
(Microsoft Work Trend Index) за 2022 г. установи, че след
заплащане тези служители търсят, като приоритети на ра-

q
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ботното място, положителна култура (46%), благосъстояние (42%) и усещане за цел или смисъл (40%).
Напускането е опция – ето защо предприятията
трябва да направят промяната
Проучването разкрива също, че поколението Z и милениалите са склонни да гласуват всячески, за да изразят
мнението си. Всъщност почти половината от тях в Европа
(49%) вероятно ще обмислят нов работодател тази година
в сравнение със средното ниво за региона на ЕМЕА от 36%.
Други 31% от служителите от Поколението Z вероятно ще
се преместят и ще си намерят работа, която им позволява
да работят от разстояние.
Следващата голяма стъпка е хибридната работа –
готови ли сме?
Работниците от Поколенията Y и Z съставляват голяма
част от настоящата работна сила и вероятно все повече ще
заемат ръководни позиции.
За да привлекат най-добрите таланти – сега и в бъдеще – организациите ще трябва да адаптират работните си
практики, за да отговорят на новите очаквания на служителите. Ето защо ръководителите в човешките ресурси и
бизнес лидерите ще трябва да създадат организации, в
които тези групи да се чувстват ангажирани с усещане за
смисъл и с лоялност.
„Не може да се заличи трайното въздействие на последните две години. Способността на мениджърите да се
адаптират към новите очаквания на служителите помага
на предприятията да се подготвят за дългосрочен успех.

август 2022 г.
Чудесен инструмент, който помага на екипите в тази
промяна, е нашият Microsoft Viva, който помага на екипите в организацията да процъфтяват с препоръки как
да подобрят производителността и благосъстоянието
си“, коментира Кетеван Ратиани, Modern Work Business
Lead, региона Multi-Country на Microsoft в ЦИЕ.
Успешното посрещане на нуждите на служителите
ще изисква промяна в мисленето на HR и бизнес
лидерите.
Това включва преосмисляне на начина на работа на
екипите, ролята на офиса и овластяването на мениджърите.
С нарастващото значение, което се отдава на положителната култура на работното място и желанието за
гъвкавост, лидерите ще трябва да адаптират начина на
работа на своите екипи, за да гарантират, че служителите
и мениджърите имат яснота за своите роли и отговорности, както и яснота за това как работи хибридната работа.
Въпреки това малко компании (едва 27%) са създали екипни споразумения, които ясно да определят тези
нови норми. За да изградят ефективни хибридни екипи,
мениджърите ще трябва да въведат екипни споразумения. Те трябва да определят „защо“, „кога“ и „как“ в офиса.
Това означава да се постигне съгласие относно целта на
сътрудничество на място, да се създадат екипни споразумения за това кога да се събират на място, да се определи етикетът на хибридните срещи и да се преосмисли
как пространството може да играе поддържаща роля.
Източник: Сп. Твоят БИЗНЕС

БЪЛГАРСКО И ЕВРОПЕЙСКО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Нова наредба:
] Наредба № 2 от 2022 г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза,
отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците. Издадена
от министъра на земеделието, oбн., ДВ, бр. 64 от 9.08.2022 г., в сила от 9.08.2022 г.
Изменение на наредба:
] НАРЕДБА № 16 ОТ 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и
отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скалите на Съюза. Издадена
от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2005 г., изм. и доп., бр. 62 от 10.08.2010 г., бр. 23 от
14.03.2014 г., изм., бр. 16 от 22.02.2019 г., бр. 64 от 9.08.2022 г., в сила от 9.08.2022 г.
Изменение на регламенти:
] РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1322 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/632 по отношение на списъците на продукти от животински произход, странични
животински продукти и съставни продукти, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове
] РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1197 НА КОМИСИЯТА от 11 юли 2022 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното
кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с
домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч, и за изменение на приложение XIV по отношение на вписването за Обединеното кралство
] РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1234 НА КОМИСИЯТА от 18 юли 2022 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с
африканската чума по свинете
] РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1306 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2022 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Обединеното кралство
и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни
птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч.
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МАЛКИ ОБЯВИ
ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

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

Фирма „ЕЛИТ-МЕС МИНЕВ Ôèðìà
„ÅËÈÒ-ÌÅÑ ÌÈÍÅÂ
РОДОПА-В.Т.”
ООД -

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

ÐÎÄÎÏÀ-Â.Ò.” ÎÎÄ
притежава предприятие
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Контакти:
0072,089
089864
864
1030
Êîíòàêòè:GSM
GSM089
089 443
443 0072,
1030
Îôèöèàëåí
ïðåäñòàâèòåë
Áúëãàðèÿ
Първата
нуклеос
база в çà
България
–
íà
ìîáèëíè
ñêàðè
TRAILBLAZER
BBQs–
Свинекомплекс Голямо Враново
Ïðîäàæáè
0887
621от
984
Инвест
АДèсеíàåì:
грижи
за Вас
1972 г.

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно

месо и субпродукти.
ÊÔÌ - ÃÐ. ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ
ÏÐÎÄÀÂÀ âñÿêàêâè ìàøèíè
По-вкусна
е само
мечтата!
çà ìåñîïðåðàáîòêà
è ôîðìè
çà øóíêè
èíîêñ. Tel. 088 528
Вихрен Димитров 0887 621 984
22 62,Контакти:
office@karol-fernandez.com
e-mail: vihren2000@yahoo.com
www.goliamo-vranovo.com

Ôèðìà Äæèåâ ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì
ñëåäíèòå ñâîè èìîòè:

Фирма Джиев АД отдава под наем

1. Ïðîìèøëåíà ñãðàäà ñúñ ñóõè ñêëàäîâå,
следните свои имоти:
òðàíæîðíè è ñòåëàæèðàíè õëàäèëíè êàìåðè ñ
òåìïåðàòóðà
äî -18°Ñ.
Îáùà
ïëîù 6350
êâ.
1.ðàáîòíà
Промишлена
сграда
със сухи
складове,
транì.
ðàáîòíà
âèñî÷èíà
5
ì.,
çàëè
çà
øîêîâî
жорни и стелажирани хладилни камери с работна
çàìðàçÿâàíåдо
ñ îáùà
êâ. ì.,
ñàíèòàðíè
температура
минусïëîù
18 °С.200
Обща
площ
6350 м2è–
îôèñ ïîìåùåíèÿ. Äîñòúï ïîñðåäñòâîì TIR ðàìïà ñ
работна височина 5 м; зали за шоково замразяване
4 ðîëåòíè âðàòè. Âúçìîæíîñò çà ïàðêèðàíå íà ëåêè
с обща площ 200 м2, санитарни и офис помещения.
è òîâàðíè àâòîìîáèëè. Êîìóíèêàòèâíî ìåñòîïîДостъп посредством TIR рампа с 4 ролетни враëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ - Êîñòèíáðîä. Íàåì
ти.
Възможност за паркиране на леки и товарни
25 400 € (áåç ÄÄÑ) - áåç âêëþ÷åíè êîíñóìàòèâè.

автомобили. Комуникативно местоположение до
главен
път София-Костинброд.
25 400òåìïå€ (без
2. Õëàäèëåí
ñêëàä 500 êâ. ì.Наем
ñ ðàáîòíà
ДДС)
безäî
включени
консумативи.
ðàòóðà
-18°Ñ, ðàáîòíà
âèñî÷èíà 5 ì. Êîìóíèêàòèâíî ìåñòîïîëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ -

2. Хладилен склад 500 м2 с работна температура
Êîñòèíáðîä. Íàåì 15 € /êâ. ì. (áåç ÄÄÑ) ñ âêëþ÷åíè
до минус 18 °С, работна височина 5 м. Комуникативно
êîíñóìàòèâè.
местоположение до главен път София-Костинброд.
Наем
15€/кв.м (без
ДДС)
с включени
консумативи.
3. Õëàäèëåí
ñêëàä
250
êâ. ì. ñ ðàáîòíà
òåìïåäî -18°Ñ, ðàáîòíà âèñî÷èíà
5 ì. Êîìóíèêàтемпература
3.ðàòóðà
Хладилен
склад 250 м2 с работна
òèâíî ìåñòîïîëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿдо минус 18 °С, работна височина 5 м. Комуникативно
Êîñòèíáðîä. Íàåì 15 € /êâ. ì. (áåç ÄÄÑ) ñ âêëþ÷åíè
местоположение до главен път София-Костинброд.
êîíñóìàòèâè.
Наем 15€/кв.м (без ДДС) с включени консумативи.
Çà êîíòàêò: òåë. 0884 119 108

За контакт: тел. 0884 119 108

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

ФИРМА „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ПРОДАВА употребявани месопреработващи машини: кутер Нити Казанлък
120 – литров неръждаем; месомелачка 160 мм; хидравлична гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 25-иглен;
вакуум тумблер 150 л. Тел.: 0887 961 877.
ФИРМА „НЕСТО“ ЕООД ПРЕДЛАГА: голямо разнообразие от РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ на склад. ИЗКУПУÔÈÐÌÀ ÌÅÑÎÌÀÍÈß ÒÐÅÉÄ ÏÐÎÄÀÂÀ óïîòðåáÿâàíè
ВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА.
ìåñîïðåðàáîòâàùè ìàøèíè: êóòåð Íèòè Êàçàíëúê 120GSM: 0888 38 84 44. E-mail: office@nesto.bg. www.nesto.bg
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òåë. 971 26 71, å-mail: office@amb-bg.com, www.amb-bg.com
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