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Увод  
 
Логистиката е една от най-младите науки с изключителен практически 

потенциал в икономиката. Тя е сред най-новите теоретични и емпирични области в 
съвременния свят. Същността й поражда редица дискусии, свързани със специфичните 
й механизми за използване на възможностите, които крие за извличане на конкурентни 
предимства и за осъществяване на ефективна стопанска дейност.  

Обект на настоящето изследване е месопреработвателната индустрия в 
България, която трябва да отговори на съвременните изисквания за производство на 
безопасни месни суровини и месни продукти. По данни на НВМС от април 2007 г. 
местната индустрия обхваща 81 месодобивни предприятия за транжорни за червени 
меса, 42 кланици за добив на бели меса, 163 месопреработвателни предприятия и 63 
предприятия от групата млени меса, месни заготовки и механично сепарирано месо, 
което прави общо 349 предприятия в отрасъла.  

Изучаването на характеристиките на отрасъла показва как организационната 
структура, развитието на политиките и времевите закъснения си взаимодействат и 
влияят върху успеха на предприятието. То разглежда взаимовръзките между потоците 
от информация, поръчките, материалите, персонала и средствата за производство в 
отрасъла.  

Основната изследователска цел е да се проучат съвременните измерения на 
приложението на логистичната концепция в обекта на изследване, особеностите, 
произтичащи от отрасловата специфика при управлението на логистичните дейности и 
на тази база да се изведат препоръки за браншово развитие.  

При реализиране на настоящото изследване са използвани следните методи: 
- анализ и синтез; 
- индукция и дедукция; 
- аналогия и сравнения; 
- количествени методи, чрез статистическа обработка на SPSS (едномерни, 

двумерни разпределения, χ-квадрат и коефициент на корелация). 
 
 
1. Анализ на логистичната концепция в месопреработвателната индустрия 

в България 
 
 
Извадката на анкетираните предприятия от месната индустрия включва кланици 

и месопреработвателни предприятия - 31% от анкетираните са кланици, а 69% са 
месопреработвателни предприятия.  

От анкетираните предприятия за производство и преработка на месо според 
брой персонал 27,6% са микропредприятия, 51,7%  малки предприятия, 17,2 са средни 
предприятия, а 3,4% са големи предприятия с персонал над 250 души, като Бони 
Оборот и Сами-М.   
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Фиг. 1. 

1.1. Продуктова структура  
 
Месопреработвателните предприятия и кланиците предлагат на пазара богат 

асортимент от видове месни продукти от разфасовано и мляно месо, колбаси, пушени и 
сурово-сушени деликатеси и консерви. Това са малотрайни продукти и за 
производството и за разпространението им е нужно съчетаване на логистичните 
дейности, включващи снабдяване със суровини, производство, транспорт и 
потребление. Изискванията, които има ЕС в областта на месната промишленост, 
поставят на дневен ред проблемите, касаещи цялoтo управление на логистиката.  

Произвежданите продуктови групи от месопреработвателните предприятия от 
анкетираните показва, че в предприятията се произвежда широка гама от продукти, 
която включва малотрайни продукти, сурово-сушени, раздробени меса, млени меса, 
разфасовки и др. Най-голям дял сред анкетираните заемат млените меса - 84,5%, на 
следващо място са малотрайните продукти с 58,2% и сурово-сушените продукти с 
56,9%.1 

 
Произвеждани продуктови групи 

84,50%

58,20%

56,90%

44,80%

37,90%

млени меса

малотрайни продукти

сурово-сушени

разфасовки

раздробени меса

 
Фиг. 2. 

 
Разфасовките заемат 44,8% от продуктовата гама на изследваните предприятия и 

на последно място са раздробените меса с 37,9%.  Тенденцията в следващите 3 години е 
да се запази тази продуктова гама, като се увеличават млените меса и намаляват 
раздробените.  

                                                 
1 Общият сбор не прави 100%, тъй като всички анкетирани предприятия, произвеждат от всички 
продуктови групи  
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Все по-предпочитани са покупките на колбаси в малки разфасовки - 250 – 400 
грама, според производителите. Традиционните предпочитания на купувачите са към 
покупки от щанд на колбаси в насипно състояние, което се обяснява с недоверието и 
консерватизма, все още характерни за голяма част от българските потребители. При 
малотрайните колбаси предпочитанията на потребителите определено са към 
насипните продукти. При трайните колбаси обаче делът на вакуумираните продукти се 
увеличава. Количеството за еднократна покупка е около 250 - 300 грама. 

Продуктовата структура на месната индустрия у нас не се различава от тази в 
другите европейски страни и като цяло не търпи значителни промени. Развитието й е 
главно в посока на по-висока степен на кулинарна обработка и разфасовка, 
непрекъснато повишаване на санитарно-хигиенните и ветеринарни изисквания, на 
методите и средствата за увеличаване трайността на продуктите, намаляване на броя на 
произвежданите асортименти от дадено предприятие и по-тясната специализация на 
отделните предприятия за производството само на определени видове месни продукти.  

При разработването на новите продукти се използват най-новите достижения на 
микробиологията и биохимията, променят се използваните изкуствени обвивки и 
опаковки в съответствие с нарасналото екологично съзнание на потребителите.   

Географско разпределение на производството 
Броят населени места в които имат дейност анкетираните предприятия показва, 

че в 81% извършват дейността си в населеното място, в което работят, само едно от 
предприятията развива дейността си в национален мащаб.  

 
1.2. Разпределение на продажбите и производство в предприятията 
 
Географското разпределение на продажбите  в страната показва, че през 2004 г. 

95,2% от анализираните предприятия от месната индустрия разпределят продукцията 
си на местния пазар над 50% - до 100% и едва 4,8% от предприятията реализират 
продукция извън местния пазар. В следващите години до 2007 г. делът на продажбите 
на местния пазар намаляват, което означава, че се увеличават продажбите извън 
местния пазар. През 2007 г. продажбите в местния пазар са спаднали до 84,9% от 
продукцията. Тази тенденция показва желанието на предприятията да разширяват 
своята дейност и да навлизат в нови пазарни ниши. 

 
Географско разпределение на продажбите на местния пазар 

Таблица 1. 
Години Местен пазар 

До 50% от 
продажбите 

50-100% от 
продажбите 

2004 г. 4,8% 95,2% 
2005 г. 6,1% 93,9% 
2006 г. 9% 91% 
2007 г. 15,1% 84,9% 

 
Географското разпределение на продажбите на националния пазар разкрива 

тенденцията за реализиране на продажбите извън местния пазар и увеличаване на 
продажбите на националния пазар. Това означава, че месопреработвателните 
предприятия разширяват своята дейност и се стремят да реализират продукцията си в 
повече градове на страната. През 2004 г. само 30% от предприятията се стремят да 
реализират продукцията си главно на националния пазар. Всяка година тази тенденция 
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нараства и през 2007 г. 52,4% от месопреработвателните предприятията се стремят да 
реализират до 100% от продукцията си на националния пазар. Това от друга страна 
засилва ролята на логистиката.  

 
Географско разпределение на продажбите на националния пазар  

Таблица 2. 
Години Национален пазар 

До 50% от 
продажбите

50-100% от 
продажбите

2004 г. 69,7% 30,3% 
2005 г. 54,7% 45,3% 
2006 г. 52,3% 47,7% 
2007 г. 47,6% 52,4% 

 
Имайки предвид по-широкия географски обхват на този пазар и нарасналите 

изисквания на клиентите за бързина и надеждност на доставките от тях би трябвало да 
се очаква по-висока степен на приложение на логистичната концепция, за да могат да 
обслужват този пазар.  

 
Производствени мощности и капацитет 
Използването на производствените мощности в предприятията е около 80%. 

Новоизградените обекти за производство на колбаси са с високотехнологично равнище, 
отговарящо на европейските изисквания.  

През последните години техническото и технологичното равнище на 
месопреработката у нас се изравнява с това на европейските страни. По-голяма част от 
месопреработвателите у нас притежават машини, съоръжения и технологични линии на 
много добро ниво, с високо овладени технологии. Прилагането в практиката на най-
новите технологии при производството на колбаси е от решаващо значение не само за 
оцеляването на многобройните предприятия, но и за тяхното ефективно развитие. 
Внедряват се универсални съоръжения, които могат да извършват едновременно или 
последователно технологичните операции рязане, раздробяване, смилане, смесване, 
кутиране, емулгиране, процесите пастьоризация, стерилизация, вакуумиране на течни, 
меки, твърди, вискозни и други суровини.  

На практика сложността на внедряването на логистичната концепция в 
производството в голяма степен зависи от сложността на технологичната 
специализация. Правилната експлоатация на технологичното обзавеждане е от 
съществено значение за увеличаване коефициента на използване на машините и 
съоръженията, за продължаване срока на годност, за намаляване на експлоатационните 
разходи и за осигуряване на непрекъснатата работа.  

При анкетирането на месопреработвателните предприятия се показва, че те 
използват различни видове оборудване. В най-голяма степен е застъпено 
универсалното (39.7%) и високоспециализираното (31%), докато предметно-затворени 
участъци и поточни линии се използват в малка степен.  
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31%

 
 

фиг. № 3. 
 
Тези производствени структури при месопреработвателните предприятия са 

изградени върху образуването на икономически обоснован размер на партидите и 
планирани отделни производствени дейности. Повечето от предприятията се стремят да 
постигнат по-добри резултати при производството на месо и месни продукти, с високо 
качество, безопасни за консуматора и конкурентноспособни на пазара. Целта на 
съблюдаването на логистиката във фирмата е, да се свържат последователно една след 
друга фазите на производството, включително необходимите за неговото снабдяване  и 
за реализацията на продуктите товарни, транспортни и складови операции.  

Износ 
Според анкетираните предприятия до 2007 г. са изнасяли само за ЦИЕ 5% от 

произведената продукция едва 15% от предприятията.  
За ЕС не се изнася продукция поради забраната за експорт на ЕС за нашата 

страна, но според анкетираните предприятия в близките 3 години ще започнат да 
изнасят продукция за ЕС поради отпадане на ембаргото за износа на месо и месни 
продукти.  

До сега нито едно от предприятията не изнася продукти за САЩ, но според 15% 
от предприятията ще започнат да изнасят в близко бъдеще.  

 
1.3. Персонал и организационна структура 
 
На следващата таблица сме представили разпределението на персонала в 

изследваните месопреработвателни предприятия за периода 2004-2007 г.  
 

Разпределение на персонала 
Таблица 3. 

Персонал 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Снабдяване 5-10% 5-10% 8-10% 8-10% 
Производство  70-80% 80-85% 75-80% 70-80% 
Дистрибуция  10-20% 10% 10-20% 10-20% 

 
 
Разпределението на персонала в снабдяването, производството и дистрибуцията 

не се променя драстично през анализирания период. Персоналът зает в снабдяването в 
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предприятията от месопреработвателната индустрия варира между 5-10% от общия зает 
персонал. В последните две години от анализирания период заетият персонал в 
снабдяването е между 8-10%.  

Персоналът зает в производството е между 70-80% от общия персонал. В 
дистрибуцията заетите от общия персонал са 10-20% от отговорилите, а 44,8% от 
анкетираните предприятия не са отговорили.  

Всичко това показва висок процент на заетите в производството и в по-малка 
степен в снабдяването и дистрибуцията, които трябва да извършват логистичните 
дейности в предприятията. Все повече персоналът трябва да се използва гъвкаво – 
според потребностите, а с разширяването на асортимента в направление Convenience 
технологичните вериги стават по-комплексни. За успешното управление на 
логистичната концепция се изисква внимателно съгласуване както на придвижване и 
складиране, така също и на знания и заинтересованост на свързаните с тях области като 
обработката на товарите и опаковането.  

 
Организационна структура 
Според изследване за състоянието и развитието на логистиката в България от 

март 2000 г. с ръководител доц.д-р.П.Димитров съществуват три етапа на управление 
на логистичните дейности в организационните структури на предприятията. Според 
тези етапи месната промишленост се намира във фрагментарното управление на 
логистичните дейности, т.е. управлението на логистиката в традиционни 
организационни структури. Характерното за този стадии на развитие на управленските 
структури е, че при него управленските дейности са разпръснати в различните 
традиционни звена на фирменото управление. В следващата таблица е представен 
списък на отделите, които извършват логистични дейности в проценти в 
предприятията.  

 
Участие на фирмените отдели в управлението на логистичните дейности 

Таблица 4. 
/в %/ 

Дейности 
Списък на отделите 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Изборът на териториално 
разположение на 
производството 

34.1 4.9   24.4    36.6 

Изборът на териториално 
разположение на складовете 

 2.4 19.5  41.5  36.6   

Определяне на стандарти за 
обслужване клиентите 

79.6  18.4      2 

Изборът на канали за 
дистрибуция 

78    14  8   

Прогнозиране на търсенето 60 18     22   
Обработка на поръчките 52 18 14  4 2  8 2 
Управлението на доставките 
от готовата продукция 

16 18 4 20 18  18  6 

Дейностите по 
следпродажбеното 
обслужване 

6.3   28.1 21.9  15.6 28.1  
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Планиране на 
производството 

16 44    18 22   

Оперативното управление 
на производството 

 64    18  18  

Вътрешнозаводски 
транспорт 

   80.9    19.1  

Управлението на 
складовото стопанство 

 20 44  16   18 2 

Определяне на материалите 32 10 34      24 
Изборът на доставчици на 
материали 

18 18 24   14 8 18  

Оперативното управление 
на снабдяването 

18 14 32  14  4 18  

Управлението на запасите  36 32  14   18  
Управлението на 
транспорта 

   79.6 2   18  

Опаковане 2 60   32    6 
Контрол на качеството 6.1 59.2   14.3   2 18.4 

Легенда:  
Списък на отделите: 1.Маркетинг/Продажби; 2. Производствен отдел; 3. 

Отдел Снабдяване; 4. Транспортен отдел; 5. Отдел Логистика; 6. Финанси и 
счетоводство; 7. Управител; 8. Началник цех; 9. Други. 

 
Данните за функциите, които изпълняват отделите по логистика, показват, че в 

най-голяма степен те се свеждат до избор на териториално разположение на складовете 
– 41.5% и до дейностите по опаковането – 32%. В логистичните отдели се осъществяват 
и избор на териториално разположение на производството в 24,4% от случаите, избор 
на канали за дистрибуция – 14%, дейности по следпродажбено обслужване – 21,9%, 
оперативно управление на снабдяването – 14%, както и управление на доставките от 
готова продукция – 18% от случаите.  

Управлението на транспорта и вътрешнозаводския транспорт са съсредоточени 
да се изпълняват главно в транспортния отдел на предприятията и в много малка степен 
от Управителя.  

Като цяло логистичните дейности са разпокъсани, което води до неефективното 
им изпълнение. Определянето на стандарти за обслужване на клиенти са извършва в 
голямата си част (79,6%) от отделът Маркетинг/Продажби, както и от отдел снабдяване 
(18,4%) и в нито едно от предприятията не се извършва от отдел Логистика.  

Изборът на канали за дистрибуция освен 14%, които изпълняват тази дейност от 
отдел Логистика, в голямата си част – при 78% от предприятията тези дейности се 
изпълняват от отдел Маркетинг/Продажби.  

Прогнозирането на търсенето в нито едно от анкетираните предприятия не се 
извършва от отдел Логистика, а в 60% се извършва от отдел Маркетинг/Продажби и 
при 18% от Производствения отдел. Докато обработката на поръчките е много 
разпокъсано, тази дейност се извършва от отдел Маркетинг/Продажби при 52%, така и 
от Производствения отдел при 18%, от отдел снабдяване при 14%, от Началник цех при 
8%, от отдел Логистика при 4% и от отдел Финанси и счетоводство. Същата 
разпокъсаност се наблюдава и при управлението на доставките от готовата продукция, 
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при изборът на доставчици от материали и при оперативното управление на 
снабдяването.  

Дейностите по следпродажбено обслужване се изпълняват в малка степен (6,3%) 
от отдел Маркетинг/Продажби, при 28,1% от Транспортния отдел и също толкова от 
Началник цех. В останалите случаи следпродажбеното обслужване се извършва от 
отдел Логистика (21,9%) и при 15,6% от Управителя.  

Планирането на производството и оперативното управление на производството в 
нито едно от анкетираните предприятия не се извършват от отдел Логистика, а от 
производствения отдел – при планирането на производството 44%, а при оперативното 
управление на производството – 64% от същия отдел. И при двата вида дейности 18% 
от анкетираните са отговорили, че извършват дейността от отдел Финанси и 
счетоводство.  

Опаковането е съсредоточено при 60% от предприятията в Производствения 
отдел, 32% в отдел Логистика и едва 2% в отдел Маркетинг/Продажби и 6% в други.  

Управлението на складовото стопанство е разпределено в Производствения 
отдел, отдел Логистика, от Управителя, в 44% в отдел Снабдяване и едва 2% в други.  

Както се вижда от данните в малка част от изследваните предприятия (29%) има 
обособен отдел по логистика, който интегрира част от логистичните управленски 
дейности. В голяма част от изследваните предприятия се намират във фазата на 
фрагментарното управление на логистичните дейности, т.е. Управление на логистиката 
в традиционни организационни структури. 

Няма организации в месната индустрия, които да се намират в третата фаза на 
развитие на организационните структури.  

Спрямо проучване проведено през 2000 г. процентът на организациите, които 
имат отдел по логистика е 22% се е повишил, но с много бавни темпове.  

 
1.4. Логистична концепция  
 
В следващата таблица е представена степента на познаване на логистичната 

концепция в средни величини. 
Степен на познаване на логистичната концепция 

Таблица 5. 

Термини и концепции 
Средни стойности при 
месопреработвателната 

индустрия 

Средни стойности от 
изследване поведено през 

2000 г.2 

Общо 
Частни 
предприятия

Логистика  3.7 2.8 2.7 
Верига на доставките  4.1 3.5 3.5 
Точно на време JIT 4.2 2.8 2.9 
Планиране на 
производствените ресурси 
MRP II 

3.7 3.0 3.1 

Планиране на ресурсите в 
дистрибуцията DRP 

3.6 2.9 2.9 

Оптимален размер на 3.9 2.7 2.7 

                                                 
2 Изследване на тема: „Състояние и тенденции в развитието на логистиката в България”, под 
ръководството на доц.Павел Димитров, С., 2000. 
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поръчката EOQ 
АБС анализът 2.9 2.5 2.4 
Електронният обмен на 
данни EDI 

4.0 2.9 2.9 

Тотално управление на 
качеството TQM 

4.4 2.9 2.8 

НАССР 4.7931 - - 
Реинжинеринг на бизнес 
процесите BRP 

2.931 2.0 1.9 

 
Данните показват, че се повишава познаваемостта на логистичната концепция, 

спрямо изследването „Състояние и тенденции в развитието на логистиката в България” 
2000 г.  

Кадрите на предприятията от месопреработвателната индустрия са най-слабо 
запознати с Реинжинеринга на бизнес процесите и АБС анализа, което се показва от 
анализа на данните, като дават средна оценка за степента на познаваемост. Най-висока 
степен на познаване изследваните предприятия имат относно системата НАССР, тъй 
като тя е задължителна за внедряване. Всички останали термини и концепции, свързани 
с логистиката имат средна оценка около добър (4). Това показва доброто познаване на 
логистичната концепция, но не дотам добро познаване на самото понятие логистика 
показва, че не разбират достатъчно добре значението на термините. От което би 
следвало да се очаква и ниска степен на практиките, илюстриращи тази концепция.  

 
1.5. Инвестиции и финансиране в отрасъла 
 
Все още инвестициите, направени в сектор месодобив и месопреработка, са 

почти изцяло от страна на българските фирми. Много малко на брой и по размер са 
чуждестранните инвестиции в сектора, като относителният дял на чуждестранните 
инвестиции в месопреработката заема само 0.1% от общия размер на чуждестранните 
инвестиции в хранително-вкусовата промишленост в страната за периода 1992-2000 г. 
След 2004 г. обаче се забелязва засилен интерес от страна на чуждестранни фирми към 
предприятията от месната индустрия, които търсят български партньори и проучват 
възможностите за съвместно производство.  

Това се потвърждава и от изследването. До сега предприятията от 
месопреработвателната промишленост са инвестирали предимно собствени средства в 
развитието си.  

       Таблица 7. 

Източници на финансиране  
(до сега) 

Средни 

Собствени средства  4,0 
Съвместно финансиране с друга 
фирма 

1,0 

Правителствени фондове  2,1 
Фондове за рисков капитал  1,0 
Частни фондове  2,0 
Фондове на ЕС  2,8 
Международни фондове  1,8 
Банки 3,4 
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В най-голяма степен предприятията от месопрерабитвателната индустрия са 

използвали собствени средства. Средната оценка е 4, тъй като тук голям процент от 
предприятията не са отговорили. На следващо място като източник на финансиране са 
банките (3,4), а след тях се нареждат фондовете на ЕС. Съвместно финансиране с друга 
фирма и средства от фондове за рисков капитал реално не се използват.  

Фирмите от месодобива и месопреработката са имали възможност да 
кандидатстват със свои проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 
програмата по мярка 02 – подобряване преработването и маркетинга на 
селскостопанските и рибните продукти, сектор 4. „Месо и месопреработка”. Мярката 
подпомага подобряването на качеството, представянето и опаковката на продуктите, 
внедряването на нови технологии, свързани със защита на околната среда, мониторинга 
на качествените и здравни изисквания и по-доброто използване на субпродуктите, 
обработка на отпадъците.  

Относителният дял на чуждестранните инвестиции в месопреработката заема 
само 0.1% от общия  размер на чуждестранните инвестиции направени в хранително-
вкусовата промишленост в страната за периода 1992-2000. В последно време се 
забелязва засилен интерес от страна на чуждестранни фирми към предприятията от 
месната индустрия, които търсят български партньори и проучват възможностите за 
съвместно производство. Въпреки това обаче, съвместните предприятия с 
чуждестранно участие в месната промишленост си остават само две – едно с гръцко и 
едно с испанско участие.  

На следващата таблица са представени средните относно източниците на 
финансиране в следващите три години.  

       Таблица 8. 

Източници на финансиране  
(в близките 3 години) 

Средни 

Собствени средства  3,8 
Съвместно финансиране с друга 
фирма 

1,7 

Правителствени фондове  2,0 
Фондове за рисков капитал  1,0 
Частни фондове  2,1 
Фондове на ЕС  3,0 
Международни фондове  2,6 
Банки 4,2 

 
Според анкетираните предприятия в следващите 3 години месопреработвателите 

ще разчитат отново на собствени средства (3,8), но в най-голяма степен смятат да се 
финансират от банките (4,2). Средна оценка е дадена за финансиране от фондовете на 
ЕС. Съвместно финансиране с други предприятия отново е с много ниска оценка едва 
1,7. Фондове за рисков капитал не се предвижда да се използват от анкетираните 
предприятия.  

На следващата таблица са представени главните области, свързани със степента 
на приложение на логистичните дейности, в които са инвестирали предприятията от 
бранша.  

 
       Таблица 9. 
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Области на инвестиране на 
ресурси (до сега) 

Средни 

Компютърен хардуер  2,7 
Компютърен софтуер  3,2 
Обучение на персонала 3,6 
Автоматизации на производството 3,5 
Системи “Точно на време” JIT 2,9 
Компютъризирани системи за 
управление на производството MRP 

2,4 

Компютъризирани системи за 
управление на дистрибуцията DRP  

2,3 

Подобряване на производителността 3,2 
Намаляване на времената за 
пренастройване  

3,1 

Партньорство с доставчиците и 
клиентите  

4,4 

Системи за управление на 
качеството ISO 

3,1 

Системи за безопасност на храните 
НАССР 

4,2 

 
В най-голяма степен предприятията от месопреработвателната промишленост са 

инвестирали ресурси в изграждането на партньорства с доставчици и клиенти. На 
следващо място с 4,2 предприятията са инвестирали ресурси за системите НАССР. Това 
е така, тъй като изследвания период съвпада със законовото изискване за внедряване на 
системи за безопасност на храните от типа НАССР. В следващите години тези ресурси 
ще намалеят, но ще се появи изискването за проследяемост на храните, където ще се 
насочат инвестициите на предприятията. На следващо място се нареждат обучението на 
персонала с 3,6 и автоматизацията на производството с 3,5. Със средна оценка 3,2 са 
компютърния софтуер и подобряване на производителността. Това потвърждава 
изводите направени от изследванията на логистичните дейности, проведени в периода 
2000-2004 г., че фирмите първо се стремят към външна интеграция, преди да са 
постигнали висока степен на вътрешна интеграция. Това е особеност характерна за 
приложението на логистиката у нас, която се проявява и в месната индустрия.  

Средна оценка за степента на инвестиране на ресурси са получили областите за 
намаляване на времената за пренастройване и системите за управление на качеството 
ISO, както и системи от типа JIT.  

Най-ниски средни оценки имат компютъризирани системи за управление на 
дистрибуцията DRP (2,3) и компютъризирани системи за управление на производството 
MRP (2,4). Прави впечатление, че анкетираните предприятия познават добре термини 
като JIT, но не са инвестирали до сега ресурси за тяхното внедряване. Това 
потвърждава извода, че предприятията от месната индустрия не разбират същността на 
логистичната концепция.  

В следващата таблица са представени средните стойности на инвестираните 
ресурси за осъществяването на програми, в различните области в близките три години.  
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       Таблица 10. 

Области на инвестиране на 
ресурси (в близките 3 години) 

Средни 

Компютърен хардуер  3,9 
Компютърен софтуер  4,1 
Обучение на персонала 4,1 
Автоматизации на производството 4,2 
Системи “Точно на време” JIT 3,3 
Компютъризирани системи за 
управление на производството MRP 

3,1 

Компютъризирани системи за 
управление на дистрибуцията DRP  

3,0 

Подобряване на производителността 4,7 
Намаляване на времената за 
пренастройване  

3,8 

Партньорство с доставчиците и 
клиентите  

4,9 

Системи за управление на 
качеството ISO 

4,7 

Системи за безопасност на храните 
НАССР 

4,9 

 
Както се вижда от горната таблица предприятията от месопреработвателната 

индустрия смятат в следващите три години да увеличат инвестициите си в ресурси, 
като най-висока оценка е дадена на инвестициите на ресурси за развитие на 
партньорството с доставчиците и клиентите, т.е. за развитие на външната интеграция на 
фирмата, и едва след това смятат да инвестират в системи, които имат пряко отношение 
към интегрираното управление на логистичните дейности във предприятията, като JIT, 
DRP, MRP. Тази характерна особеност се проявява и в останалите сектори на 
икономиката.  

 
Изводи: 

 
• Продуктовата структура на месната индустрия у нас не се различава от тази в 

другите европейски страни и като цяло не търпи значителни промени. Развитието й е 
главно в посока на по-висока степен на кулинарна обработка и разфасовка, 
непрекъснато повишаване на санитарно-хигиенните и ветеринарни изисквания, на 
методите и средствата за увеличаване трайността на продуктите, намаляване на броя на 
произвежданите асортименти от дадено предприятие и по-тясната специализация на 
отделните предприятия за производството само на определени видове месни продукти.  

• Географското разпределение на продажбите на националния пазар разкрива 
тенденцията за реализиране на продажбите извън местния пазар и увеличаване на 
продажбите на националния пазар. Това означава, че месопреработвателните 
предприятия разширяват своята дейност и се стремят да реализират продукцията си в 
повече градове на страната. През 2004 г. само 30% от предприятията се стремят да 
реализират продукцията си главно на националния пазар. Всяка година тази тенденция 
нараства и през 2007 г. 52,4% от месопреработвателните предприятията се стремят да 
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реализират до 100% от продукцията си на националния пазар. Това от друга страна 
засилва ролята на логистиката.  

• В малка част от изследваните предприятия (29%) има обособен отдел по 
логистика, който интегрира част от логистичните управленски дейности. В голяма част 
от изследваните предприятия се намират във фазата на фрагментарното управление на 
логистичните дейности, т.е. Управление на логистиката в традиционни организационни 
структури. 

• Няма организации в месната индустрия, които да се намират в третата фаза на 
развитие на организационните структури.  

• Все още инвестициите, направени в сектор месодобив и месопреработка, са 
почти изцяло от страна на българските фирми. Много малко на брой и по размер са 
чуждестранните инвестиции в сектора, като относителният дял на чуждестранните 
инвестиции в месопреработката заема само 0.1% от общия размер на чуждестранните 
инвестиции в хранително-вкусовата промишленост в страната за периода 1992-2000 г. 
След 2004 г. се забелязва засилен интерес от страна на чуждестранни фирми към 
предприятията от месната индустрия, които търсят български партньори и проучват 
възможностите за съвместно производство.  

• В най-голяма степен предприятията от месопрерабитвателната индустрия са 
използвали собствени средства. Средната оценка е 4, тъй като тук голям процент от 
предприятията не са отговорили. На следващо място като източник на финансиране са 
банките (3,4), а след тях се нареждат фондовете на ЕС. Съвместно финансиране с друга 
фирма и средства от фондове за рисков капитал реално не се използват.  

• Предприятията от месопреработвателната индустрия смятат в следващите три 
години да увеличат инвестициите си в ресурси, като най-висока оценка е дадена на 
инвестициите на ресурси за развитие на партньорството с доставчиците и клиентите, 
т.е. за развитие на външната интеграция на фирмата, и едва след това смятат да 
инвестират в системи, които имат пряко отношение към интегрираното управление на 
логистичните дейности във предприятията, като JIT, DRP, MRP. Тази характерна 
особеност се проявява и в останалите сектори на икономиката.  
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