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РАЗВИТИЕ НА ЛОГИСТИКАТА В МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

  
Мария Воденичарова, УНСС, Стопанска Логистика 

 
 
 

УВОД 
 
 
Динамиката на процесите и явленията в българската икономика през 

последните години не отмина нито един от отраслите й, в т.ч. и 
месопреработването. Производството и преработката на месо се подчинява на 
новите реалности, обуславящи се от прехода към пазарно стопанство.  

Приложението на логистиката в производствените предприятия е един от 
индикаторите за развитието на логистиката в страната. За да откликват на нуждите 
на пазара месопреработвателните организации трябва непрекъснато да увеличават 
своята гъвкавост, като изграждат вериги на снабдяване. Всяко предприятие от 
бранша трябва да разработва своя стратегия, включваща нови логистични подходи.  

Обект на настоящото изследване е местната индустрия, която обхваща 210 
кланници за прясно месо, 18 транжорни, 404 месопреработвателни предприятия 
/150 с индустриален капацитет и 254 с нисък капацитет/ и 417 предприятия за 
мляно месо и месни заготовки, което прави общо 1049 броя предприятия.  

Най-голям брой предприятия са разположени в София-град, Пловдив и  
Варна. В София има 5 кланници, 70 месопреработвателни предприятия и 40 
транжорни и предприятия за мляно месо. Основната асортиментна линия в месната 
индустрия е - говеждо, свинско, птиче, овче, телешко месо и месни продукти 
/салами, луканки, суджуци/. Това са малотрайни продукти, което от своя страна 
изисква умело съчетаване на производство, транспорт и потребление. 
Изискванията, които има ЕС в областта на хранително-вкусовата промишленост 
поставят на дневен ред проблемите, касаещи цялата логистична верига.  

Цел на доклада е да се направи оценка на сегашното състояние и бъдещото 
развитие на логистиката в местната индустрия, като анализът за проучване на 
пазара на месо и месни продукти е направен с помощта на системния подход.  

Частните месопреработвателни предприятия се диференцират на малки, 
средни и големи в зависимост от броя на заетите, произведената продукция в 
натура и размера на основните средства, инвестирани в тях. За малки предприятия 
се считат тези, в които са заети до 50 човека и с дневно производство до 3 тон. 
Средно предприятие има персонал до 100 души и производство до 10 тона на ден. 
Големите предприятия произвеждат повече от 10 т месни продукти на ден със заети 
повече от 250 души.  

За периода 1990-2003 г. месната индустрия е подложена на силно 
въздействие от неблагоприятни вътрешни и външни фактори. Хаотичният и бавен 
ход на реформите довеждат до рязко намаляване поголовието на животните в 
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страната. Като добавим съществуващия ограничителен вносен режим на месо, се 
получава значителна нестабилност в предлагането на качествени суровини.  

В голяма част от месопреработвателните организации логистичните 
дейности са разпръснати в различните области на фирменото управление. 
Използваните машини и съоръжения в месопреработката за обезкостяване, 
транжиране, смилане, пълнене и варене в по-голямата част от предприятията са 
морално остарели и с ниска степен на автоматизация. В повечето от 
новоизградените частни месопреработвателни предприятия голяма част от 
оборудването е с машини втора употреба. Макар и ограничено са построени нови 
частни, модерни, отговарящи на европейските изисквания месопреработвателни 
предприятия. Използването на производствените мощности в новоизградените 
частни предприятия е от 50-100%, като през различните периоди от годината някои 
от тях преминават на трисменен режим на работа.  

Необходимо е обновяване на техниката и технологията за производство на 
месо и месни продукти. Постигането на тази задача може да се осъществи чрез 
практика на лицензиране от компетентни органи на всяко отделно предприятие в 
съответствие с приетите нормативи на ЕС, както и чрез действена правителствена 
политика за организиране на широка информационна система за нова техника и 
съвременни технологии.  

 
 
 
1. ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 
 
По данни на НСИ промишленото производство на всички видове месо 

през 2002 год. възлиза на 68.3 хил. тона кланично тегло, като спада в сравнение с 
произведените през 2001 г. 85 хил. тона с 20%. Производството на колбаси възлиза 
през 2002 г. на 37.9 хил. тона, или спада с около 2% в сравнение с произведените 
през 2001 г. 38.4 хил. тона. 

Според експертна оценка на Асоциацията на месопреработвателите в 
България производството на месни произведения е около 90-100 хил.тона годишно. 
Тези данни са формирани на базата на извадка от предприятия.  
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Промишлен добив на месо и месни продукти 
/в тона/  

 
Таблица  1. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Месо Общо 550504 313126 139380 180358 125083 130540 117136 52002 67403 72900 61401 85002 68306 
Месни 
произведения

133973 90987 93337 68113 50158 52271 41645 21717 35400 41500 35403 38405 37907 

Източник: НСИ, Статистически справочник 
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В структурата на производството на месо най-голям е относителният дял на 
свинското – 66%. Това се дължи на утвърдените традиции в храненето и по-
ниските цени на пазара в сравнение с телешкото месо. 

След ликвидирането на държавните говедовъдни предприятия броят на 
животните непрекъснато намалява и частният сектор не може да компенсира този 
спад. 

След като в периода 1997-1999 г. се наблюдава трайна тенденция на 
нарастване на потреблението на месо и месни произведения в домакинствата, 
то през 2000 г., при потреблението се отбелязва значителен спад. През 2001 г. 
годишното потребление на месо на човек в домакинствата спада с 10% в сравнение 
с предходната година, а на месни произведения – с 13% и възлиза съответно на 20.8 
кг.  

През 2002 г. потреблението на месо в домакинствата нараства в сравнение с 
2001 г. с 9%, а на месни произведения с 6%.  

В следващата таблица са представени данните на НСИ за потреблението на 
месо и месни произведения в домакинствата. 

 
Годишно потребление на месо и месни произведения средно на човек в 

домакинствата 
/в кг/         Таблица 2. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Месо – Общо 17.3 22.6 24.9 23.0 20.8 22.7 
Месни 
произведения 

8.1 10.8 12.6 11.7 10.2 10.9 

Източник: НСИ 
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НСИ счита, че през май 2003 г. потреблението на месо на човек от 

населението в домакинствата е на равнището от май 2002 г. – 202 кг., а на месни 
произведения ще се увеличи със 100 грама – от 0.9 до 1.00 кг.  
 
 
 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПАЗАРA НА МЕСО  
 
Независимо от намаляването на производството на месо и месни продукти в 

страната, количествата, които се произвеждат са значителни, което позволява 
България успешно да участва в международната търговия с тези продукти.  

Вътрешният пазар най-динамично реагира на промените на микросредата и 
либерализацията на търговията. Този фактор зависи от суровинната база и 
производството в момента от една страна и от покупателната възможност на 
населението от друга. Намаленото производство на месо и месни продукти и 
намалената платежоспособност на потребителите обуславят и намаленото 
предлагане на месо и месни произведения на вътрешния пазар. 

Значително се променя географската структура на износа, като силно се е 
увеличил износът ни за Турция, Гърция, Македония и Албания.  
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Износът на месо и месни продукти от България  е представен в табл. 4.  
 

Износ на живи животни /в бройки/, месо и месни продукти /в тонове/ от България 
/в тона/  

Таблица 4. 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Месо 
Общо 

5385
98

1702162 755720 1006326 278670 386014 39847 11797 15485 66421 39301 31303 

Месни 
произве
дения 

2500 7700 6800 10100 10600 11000 11414 3975 1469 1427 1264 1152 

Източник: НСИ, Статистически справочник 
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През последните няколко години износът на месо от България силно 

намалява. Причината за това основно е силно спадналият брой на ДРД в страната, 
като този недостиг е причина да се отказват доставки на месо за арабските страни.  

Важно е да се отбележи, че от март 2003 г. Европейската комисия е 
одобрила за износ на месни продукти 3 български предприятия – “Меком” ООД гр. 
Силистра, “Тандем В” ООД, гр. София и “Никас България” гр. Ботевград.  

Вносът на месни произведения се извършва основно от страните от ЕС – 
предимно от Белгия, Австрия, Германия, Испания, Гърция и Дания. [1. стр.169].  

Наблюдава се рязко изразена тенденция на нарастване на вноса на месо и 
месни продукти, като най-значително е увеличен импорта на говеждо месо. В 
резултат на силно намаления брой на едрия рогат добитък в страната и 
необходимостта от такова месо главно за преработка се очертава тенденция и през 
следващите няколко години вносът в България да продължи да се покачва.   

След като през 1999 г. вносът на свинско месо спадна в сравнение с 
предходната година, то през 2000 г. отново е отбелязано увеличение на внесените 
количества. Това е представено в таблица 5. 
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Внос на живи животни /в бройки/, месо и месни продукти /в тонове/ за България 
 

Таблица 5. 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Месо 
Общо 

216 2072 29477 31924 3074
6 

12398 35933 87191 40297 33927 61590 84302 

Месни 
произве
дения 

- 934 3543 5603 5440 2385 5603 11143 3905 8011 6951 5955 

Източник: НСИ, Статистически справочник 
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Общо през 2001 г. са внесени 61590 тона месо, от които 24081 тона птиче 
месо, като нарастването на вноса спрямо предходната година е 13%. През 2002 г. 
вносът на месо възлиза на 84302 тона, от които 31526 тона са птиче. В сравнение с 
2001 г. нарастването на вноса е 26.8%.  

Вносът на месни произведения през 2002 г. отбелязва известно намаление – 
до 5955 тона, което е спад с около 15% в сравнение с внесените през 2001 г. 6951.  
 
 
 

3. ЗАКОНИ, СТАНДАРТИ И ДРУГИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В 
МЕСНАТА ИНДУСТРИЯ 

 
Добивът на месо и месни продукти в нашата страна се извършва в 

съответствие с изискванията на редица закони, български държавни стандарти, 
технически условия и други нормативни документи.  

Цялостният контрол за здравословност и спазване на технологичните 
изисквания се основава на редица закони и наредби: Закона за народното здраве, 
Закона за ветеринарното дело, Правилника за прилагане закона за народното здраве 
/МЗ/, Правилника за ДВСК /МЗГАР/, и наредби за ветеринарно-санитарните и 
хигиенните изисквания в месопреработвателни предприятия.  

Действащите документи са изготвяни през продължителен период от време 
и се различават по своето съдържание и форма, което затруднява работата на 
фирмите. От друга страна липсва точен и ясен регламент за одобряване на нови 
асортименти. Определените такси за изследвания и одобряване са в редица случаи 
пречка за създаването на нови оригинални продукти.  

За постигане на стабилизирано производство на месо и месни продукти е 
необходимо редица документи да бъдат приведени в съответствие с изискванията 
на международните норми и европейското законодателство.  

За хармонизиране на действащата нормативна уредба с директивите на ЕС 
трябва да се разработят закони, свързани с регламентиране и осигуряване 
безопасността на храните и защитата на потребителя от евентуален риск при 
консумиране на некачествени продукти. 

Необходимо е и да се разработят директиви за конкретни видове продукти и 
технологични регламенти, както и да се разработят стандарти и методи за 
изпитване на основни хранителни показатели, които са критерии за безопасност и 
качество. 

Внедряването на Европейското законодателство в областта на храните, 
тяхното производство, качество и контрол, представлява нов начин на мислене, 
организация на работа и начин на труд. Този факт ще се отрази върху развитието 
на нови технологични решения, внедряването на нови технологични средства в 
производството и създаването на принципно нови храни, опаковки, услуги, 
системи за дистрибуция и пазарна реализация. 

Внедряването на Европейското законодателство в предприятията на месната 
индустрия не може да се осъществи без въвеждане на система за непрекъснато 
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обучение на всички кадри от бранша. България и ЕС разширяват кръга на 
селскостопанските стоки, които се търгуват преференциално помежду им.  

4. ПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА МЕСНАТА ИНДУСТРИЯ 
 
 
Присъединяването ни към ЕС поставя нови, още по-високи изисквания към 

бранша. Изключително сериозните проблеми, които има да решава 
месопреработвателната промишленост в близките години налагат всеки 
производител да изясни своите цели, пътищата и възможностите за постигането им, 
в т.ч. по-голямо споделяне на отговорностите между производителите и държавата 
в лицето на нейните изпълнителни органи.  

Една от основните цели на аграрната политика в България [2, стр.163] в 
предприсъединителния период е повишаването на конкурентоспособността на 
производителите, което да ги направи способни да устоят на натиска на 
западноевропейските фермери и преработватели при бъдещото членство в Съюза. 

В перспектива развитието на говедовъдството и биволовъдството се 
обвързва с оползотворяването на евтини груби фуражи. Значителен резерв за 
изхранването им са горските, планинските и полупланинските пасища. 

Българските месни произведения ще могат по-успешно да се конкурират с 
произведените в страните от ЕС, Япония и САЩ, ако в националната стратегия за 
развитие на сектора се предвиди: 

 премахване на нетарифните ограничения при износ на месо и месни 
произведения за страните от ЕС; 

 въвеждане на експортни субсидии; 
 ползотворно използване на всички предимства на екологичното 

животновъдство, за което в страната има всички условия; 
 повишаване вкусовите качества на произвежданите месни продукти и 

налагане на международния пазар на национални марки месни 
продукти. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Месопреработвателната промишленост е един от подотраслите, който при 

новите пазарни отношения след 1990 г. се разраства и развива много бързо. 
Работещи в неблагоприятна макросреда и в неразвита инфраструктура, 
неполучаващи почти никакви субсидии от държавата, месопроизводителите трябва 
да полагат усилия за адаптиране към променящата се законодателна рамка. Те 
трябва да поемат аналогични на западноевропейските фермери и преработватели 
задължения по отношение на хигиените и ветеринарни условия и опазването на 
околната среда.  

Повишаването на конкурентоспособността на месните производители е 
свързано с осъществяването на капиталовложения, които да позволят обновяването 
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на производствените фондове и повишаването на производителността на труда [2, 
стр. 167]. 

През последните години след случаите на болестта "луда крава" и 
проблемите с диоксина, потребителите все повече се вълнуват от здравните 
проблеми и са по-взискателни и критични към качеството на месото и 
предлаганите продукти от него. Свиневъдството осигурява над 40% от световното 
производство на месо, а в нашата страна - около 50%. Свиневъдните промишлени 
ферми в повечето страни работят по договори с месодобивните и преработвателни 
предприятия, като налагат нови стратегии в производството: бърз генетичен 
прогрес, изкуствено осеменяване, рационално хранене, съвременни технологии на 
отглеждане, строг ветеринарен и екологичен контрол и перфектно управление на 
капиталите.  

Тенденциите за развитие на месната индустрия са свързани с изграждането 
на силни и конкурентноспособни месопреработвателни предприятия. За тази цел е 
необходимо използване на местни капитали и привличане на чуждестранни 
инвестиции с цел технологично обновление на производствената база и 
разширяване на възможностите за излизане на нови пазари.  

Важно условие за развитие на месопреработвателните организации е 
внедряването на логистична концепция едновременно с цялото преструктуриране 
на пазарно-продуктовата ориентация и фирмено управление.  

Внедряването на адаптирана европейска система за контрол на параметрите 
на критичните и контролни точки в технологичните процеси при производство на 
месни продукти е едно от най-важните условия. Както и осъществяването на 
програмите по нейното изпълнение чрез въвеждане на адекватна нормативна 
уредба, съобразена с изискванията на Европейското законодателство.  
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