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Въведение  
 
Селското стопанство е сектор със стратегическо значение за човешкото 

съществуване. При условията на пазарна икономика правителствата се намесват 
в пазарните отношения, за да отстранят дефектите на свободния пазарен 
механизъм като неравномерно разпределение на доходите, неправилно 
разместване на ресурсите, монополизиране на пазарите и др. Това създава 
условия за неговото нормално функциониране и по-ефективно използване на 
ресурсите, за стабилизиране на доходите и тяхното по-справедливо 
разпределение в сферата на селското стопанство. В световен мащаб селското 
стопанство е един от секторите на икономиката, който се характеризира с най-
голяма намеса на държавата в неговото развитие. Причините за това най-общо 
са свързани с особеностите на самото селскостопанско производство, на 
пазарите за селскостопански продукти и на факторните пазари за покупка на 
средства за производство. 1 

Преходът към пазарната икономика поставя определени изисквания към 
управлението на съвременната месопреработвателна индустрия като значима 
част от хранителната промишленост в националната ни икономика. 
Действащите нови закони, принципи и механизми, както и изискванията на ЕС, 
с които управлението на тази индустрия трябва ежедневно да се съобразява, 
поставят проблема за ефективното и ефикасно приложение на логистиката в 
стопанската дейност на предприятията.  

Под думата месопреработвателна индустрия в теорията и практиката 
се разбира добиването, преработването и консервирането на месо. От своето 
възникване до днес тази индустрия представлява широка гама по обхват 
логистични дейности.  

Настоящото изложение има за цел да представи особеностите на 
веригата на снабдяване в месната индустрия. 

Интересът към месната индустрия, произтича от факта, че тя е 
стратегически подотрасъл на хранително-вкусовата промишленост, която е най-
големият от всички промишлени отраслови раздели в България – с 25,4% 
относителен дял на брутната добавена стойност в промишлеността. 
Относителният дял на производството на месо и месни продукти заема 18.9% от 
производството на хранителни продукти. През 2003 год. относителният дял на 
приходите от продажбите в месната промишленост възлиза на 15% от общите 
приходи от продажби на хранително-вкусовата промишленост, като се нарежда 
на трето място след хлебопроизводство, захарна промишленост /25%/ и напитки 
/24%/.  

 
 
 

                                                 
1 Цонева, М., “Аграрна политика”, Тракия-М, С., 2001, стр. 9 
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Същност на веригата на доставките  
Веригата на снабдяване в месната индустрия се разпростира от 

набавянето на суровини до продажбата на готовия продукт на крайния клиент. 
Често използвана аналогия е тази на своеобразен поток, в който 
месопреработвателните организации, намиращи се в близост до източника на 
суровини, се определят като стоящи в началото на веригата на снабдяване или в 
горната част на потока. Обратно – разположените в близост до крайния 
потребител организации са такива от края на веригата на снабдяване или в 
долната част на потока.   

Веригата на доставките предполага серия от процеси, свързани помежду 
си във верижна форма. Тя представлява набор от процеси, които се 
разпростират отвъд границите на организацията. Отделните 
месопреработвателни организации са част от веригата на снабдяване и техните 
операционни процеси следва да се координират с тези на останалите участници.  

Веригата на снабдяване е успешно построена, когато отделните 
организации се групират според разположението им в механизма на търсене и 
предлагане и ориентацията им към крайния клиент. В този случай управлението 
на веригата на снабдяване в месопреработвателните организации трябва да 
обхване цялата мрежа от връзки, както и взаимоотношенията между отделните 
връзки. Според Oliver и Webber ключови за управлението на веригата са 
няколко пункта2:  

 Мениджмънтът на веригата на снабдяване разглежда веригата като 
едно единно цяло; 

 Изисква се вземане на стратегически решения; 
 Балансирането на запасите се разглежда като крайно решение; 
 Необходима е системна интеграция. 
Естествено продължение на посочената концепция е разглеждането на 

веригата на снабдяване като мрежа. Според Zheng мрежата на снабдяване би 
могла да се дефинира като набор от организации, свързани помежду си с цел 
доставка на стоки или услуги според изискванията на крайните клиенти. 3 
(Zheng et al., 1998). 

Основните фирми от мрежата  в месната индустрия могат да се разделят 
на: 

 Предприятия за добив на месо; 
 Месопреработвателни предприятия; 
 Доставчици на оборудване; 
 Доставчици на обвивки; 
 Доставчици на подправки, адитиви и добавки; 
 Вносители на месо. 
Голяма част от българските месопреработвателни предприятия имат 

собствен транспорт, с който снабдяват магазинната мрежа в цялата страна. 
Фирмите Браво и Бони Оборот са с най-добре развита дистрибуторска мрежа.  

Фирма “Фигана” ООД произвежда готови подправъчни смеси, 
съдържащи етерични масла и екстракти от естествени подправки. Тя е 
доставчик на смеси от подправки, единични добавки или комбинирани 

                                                 
2 Oliver, R.K., M. Webber, Supply Chain management: Logistics catches up with strategy, Outlook, 
1982. 
3 Zheng, J., Harlend, S., Johnsen, T., R., Lamming, Initial conceptual framework for creation and 
operation of supply networks, pp 591-613 



 3

препарати от тях за нуждите на месната индустрия и заема 15% от пазара на 
тези продукти у нас. 

Да осъществяват експорт са одобрени 3 предприятия за месни изделия. 
От миналата година са одобрени и 4 кланници, от които 4 за агнешко месо и 1 за 
свинско.  

Мрежата на снабдяване се разглежда като система. Всички процеси в 
рамките на мрежата може да бъдат разбирани според взаимодействието им с 
други процеси. Входящите и изходящи потоци от всяка месопреработвателна 
организация са зависими от поведението на всички останали участници в 
мрежата. Често наличието дори само на един разрушителен елемент се отразява 
на всички организации в мрежата.  

 
Връзки в логистичната верига4 

 
Фиг. 1. 

 
Потоците от материални блага и информация, както и времевото 

измерение характеризират функционирането на веригата или мрежата на 
снабдяване. Потокът от материални блага представлява доставянето на даден 
продукт в отговор на заявено търсене от следващата организация по веригата. 
Потокът от информация препредава търсенето от крайния потребител към 
предходните организации в мрежата. Времевото измерение дава отговор на 
въпроса за това, какъв период е необходим за придвижване на потоците от 
източника на суровини до крайния потребител. Същевременно времето на 
придвижване показва бързината, с която дадена верига може да отговори на 
търсенето от крайния потребител. 

Според Knill5 движението на потока от материални блага следва да бъде 
непрекъснато и синхронно. Непрекъснатостта предполага както да няма 
спиране, така и да няма ненужно натрупване на запаси. Суровините и добавките 
при производството на месни произведения следва да се доставят навреме, в 

                                                 
4 пак там 
5 Knill, B., Continious flow manufacturing, Material handling Engineering, 1992, p. 7-54 
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съответната последователност, на точното място на доставка, с необходимия 
синхрон в действията.  

Предаването на информацията за търсенето на месо, колбаси или други 
месни изделия от страна на крайния клиент по веригата на снабдяване я 
превръща във верига на търсенето, насочена към осигуряване на допълнителна 
потребителска изгода. Информационните технологии осигуряват бързата 
обмяна на данните относно търсене и предлагане при по-високо ниво на 
прецизност и сложност. Целта е интегриране на информацията за търсенето и 
предлагането по начин, който да позволи получаването на цялостна точна 
картина за естеството на бизнес процесите, пазарите и потребителите. Такава 
интеграция осигурява по-големи конкурентни предимства чрез постигането на 
максимална надеждност и подържане на минимум запаси в задоволяване  
търсенето на крайния клиент.   

 
Интегрирано търсене и веригата на снабдяване 

Снабдяване Източник Производство Дистрибуция Продажба

Отговор на търсенето

Text

Осъществяване на търсенето

Сигна за търсене

 
 

Фиг. 2. 
 
Фигурата дава концептуален модел за това как процесите по веригата на 

снабдяване (доставка, източник, производство, дистрибуция и продажба) са 
интегрирани в едно цяло за посрещане на потребителското търсене (Beech, 
1998). Сигналите от страна на търсенето са по-скоро предавани по веригата, 
отколкото да бъдат интерпретирани и видоизменяни от процесите на предлагане 
по следващите части на веригата. По този начин информационният поток е 
своебразна спойка, която свързва в едно процесите по веригата на снабдяване. 

 
Основни фактори за създаване на партньорства по веригата на 

снабдяване в месната индустрия 
Сред множеството фактори, които способстват и поощряват еволюцията 

на веригата на снабдяване в месната индустрия, се открояват няколко, чието 
значение е фундаментално:  
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- Конкурентната среда в продажбата на месни произведения; 
- Безопасността на храните и интегритета на веригата на снабдяване; 
- Рационализацията на база доставки. 
Конкурентната среда произтича от силно наситения пазар на дребно. 

Стратегиите за растеж основани на местоположение и размер, (предполагащ 
продуктова гама и ценова конкурентност) отстъпват място на стратегиите, 
основани на диференциация със собствени търговски марки, главно в 
сегментите на пресните бързоразвалящи се месо и месни произведения. 
Например в Англия собствените продукти, притежание на веригите магазини, 
представляват близо половината от всички храни, купувани от потребители в 
супермаркетите. В продажбата на този тип продукти не се разчита на клиентите, 
чувствителни към цените и безразлични към качеството. Напротив, 
философията на продажба е да бъде преодоляна пряката конкуренция на 
основните марки на производителите в същия пазарен сегмент. Месните 
продукти се превръщат в така наречените от продавачите на дребно – 
“дестинационни” продукти, заради които купувачите биха сменили магазина. 
Ръстът в дела на собствените продукти в продажбите на супермаркетите ги 
поставя на челно място в конкурентните стратегии. Продавачите на дребно все 
повече се превръщат в ефективни бранд-мениджъри, фокусирани върху 
иновацията – единственият постоянен източник на конкурентно предимство и 
продуктов интегритет, в това число по отношение на качеството и 
безопасността. 

Безопасността на храните и интегритета на веригата на снабдяване в 
Англия се свързва с Акта за безопасност на храните от 1990 г., който налага да 
се проверява надеждността на получаваните стоки по веригата на снабдяване. 
По този начин фирмите в горната част на веригата на снабдяване също следва да 
упражняват по-внимателен контрол върху предлагането в долната част на 
веригата с оглед задоволяване нуждите на техните клиенти. В крайна сметка се 
стига до въвеждане на  строги програми за контрол на качеството, фокусирани 
изключително и върху проследимостта на продуктите по веригата. Това с 
особена сила важи за месото и продуктите от месо. Управлението на риска се 
превръща в основен фактор за по-добра координация по веригата на снабдяване 
с месо и месни продукти. Продавачите на дребно съставят кодекси с изисквания 
спрямо своите доставчици, които да покриват всички аспекти от управлението. 
Селско-стопанската индустрия в отговор разработва схема за гарантиране на 
произхода на телешкото и агнешкото месо (Farm Assured Beef and Lamb) и 
свинското (Farm Assured British Pigs), което да открои най-добрите практики на 
производство, отглеждане и грижа за животните. Понастоящем всички основни 
вериги супермаркети във Великобритания изискват всички пресни продукти и 
месо да бъдат доставяни от членове на фермерска осигурителна схема. 

От юни 2003 г. ЕС въвежда в България нова система за контрол на 
параметрите на критичните и контролни точки в производството и задължава 
всички производители на месо и месни продукти да я въведат. 

Тази система, наречена /Hazard Analyze Critical Control Point/ (анализ на 
рисковете и критичните контролни точки) е система за контрол и управление на 
безопасността на храните и е международно призната и внедрена в ЕС и САЩ. 
Тази система набляга на превантивния контрол на суровината и контрол върху 
производствения процес. НАССР системата е насочена към идентифициране на 
потенциалните рискове и тяхното елиминиране или намаляване до приемливо 
равнище, така че да не провокират възникването на реални проблеми. НАССР 
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системата удачно може да бъде интегрирана и със системите за управление на 
качеството, отговарящи на серия от стандарти ISO 9000. Нейното внедряване 
повишава доверието във фирмата производител сред потребителите и я 
защитава при конфликт на интереси.6 

Рационализацията на базата на доставки произтича от по-добрия 
интегритет на веригата на снабдяване, стремежа към по-добро качество на 
собствените продукти, съчетани с нуждата за намаляване на разходите по 
веригата чрез по-добър контрол, както и посредством работа с малко на брой 
големи и технически по-ефективни и иновативни доставчици. 

Изграждането на партньорство по веригата на снабдяване следва да се 
основава на стратегически подход. Повечето успешни бизнеси идентифицират 
своите стратегически цели - дългосрочна визия за това как би следвало да се 
развиват в бъдеще, и разработват своя стратегически план. Партньорството 
следва да се разглежда като част от стратегическия план, отговарящо на 
заложените стратегически цели, фокусирани върху основополагащите 
компетенции на бизнеса и проектираната форма на пазарната среда в бъдеще. 

Няма съмнение, че приемането на предизвикателството за работа в 
партньорство създава множество възможности – за съвместно обучение и 
разработване на нови продукти, разширяване на пазарния дял, както и 
съвместно генериране на по-високи печалби от направените инвестиции. 

Опитът от Великобритания показва, че най-успешните вертикални 
партньорства в британската хранително-вкусова промишленост имат един общ 
признак – приемане на веригите супермаркети като ключов пазарен сегмент за 
реализиране на по-големи продажби. Всичко това се изразява във включването 
на купувачите на дребно в стратегическите планове, инвестиране и 
предприемане на всички необходими действия за укрепване на партньорството, 
включително поемане на по-висока доза риск при доставката на безопасна храна 
от най-високо качество, при стремеж за включване на допълнителна добавена 
стойност, там където това е възможно. 

 
 
Заключение 
Налице са три важни аспекта за месната индустрия, отнасящи се до 

повечето развити страни. 
 “Парадоксът на пазарната мощ”. С нарастването на мощта на 

продавачите на месо и месни продукти нараства интересът им към разработване 
на собствени продукти. За намаляване или ограничаване на зависимостта от 
малко на брой доставчици. Те са в състояние да доставят безопасни продукти от 
сравнително високо качество в големи мащаби и при конкурентни цени и освен 
това имат потенциала за иновации и добавяне на стойност в категории продукти 
за продажба на дребно като прясното месо. 

 “Учещата се верига”. Конкуренцията между фирмите в рамките на 
веригата на снабдяване се замества от конкуренция между самите вериги на 
снабдяване, като продавачите на дребно на месо се опитват да установят 
конкурентно предимство чрез създаване на по-близки (и все по-ексклузивни) 
връзки с техните партньори нагоре по веригата. Развитието на тези връзки не е 
лесна задача и тези, които първи успеят да преодолеят препятствията по пътя, 

                                                 
6 Българо-баварски център за управление на качеството, Консултации по НАССР, 
www.bbqc.bcci.bg 



 7

успяват да получат предимство. Освен това в дългосрочен план най-успешните 
вериги на снабдяване в месната индустрия ще бъдат тези, които са склонни и 
имат способността да се учат от грешките си и да поставят нещата на мястото 
им – фокусирайки се върху изгодите и планирайки как да преодоляват 
трудностите. 

 Необходимо е отделянето на специално внимание върху разходите и 
цените, като се оценят възможностите, които партньорствата осигуряват. 
Контрагентите, работещи в началото по веригата на снабдяване – 
производителите на суровини за месната индустрия, следва да приемат факта, 
че финансовата изгода ще бъде разпределена съобразно приноса в добавената 
стойност.  

 Успешните партньорства е необходимо да осигуряват икономии на 
разходи и по-висока добавена стойност, но основното е всички членове в 
партньорството да бъдат активно ангажирани в намирането на начини за 
постигането на посочените цели. Развитието на партньорствата изисква упорита 
работа, отдаденост и висок процент на доверие относно дългосрочните 
намерения на партньорите. По-високите приходи биха могли да дойдат 
единствено в резултат на подобрена и по-висока допълнителна стойност, 
предоставена на крайния клиент, а това е трудно постижимо при работа с месо и 
месни продукти. 
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