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Употребата на растителни мазнини в млечните продукти да бъде забранена, а контролът
за наличието им да се прави не в предприятията, а в магазините, настояха от Асоциацията
на млекопреработвателите в България (АМБ).
Така ще стане ясно дали сиренето по 4 лева
е направено само от мляко, както твърдят
производителите му, добавят те. По тяхна
информация едва 40% от продуктите на пазара наистина са млечни, като делът на имитиращите расте. От Агенцията по безопасност
на храните уточниха, че в целия ЕС влагането
на растителни мазнини е разрешено. Ако бъде забранено в страната, това ще постави в
неравностойно положение българските фирми.
При над 40 проби от търговската мрежа през
2015 г. агенцията е установила осем несъответствия. (
)
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С отварянето на първия магазин на „Метро
кеш енд кери България“ се слагат основите на
модерната търговия на българския пазар, каза
Вероника Пунчева, управляващ директор на найголемия търговец на едро в страната, по повод
17-годишнината на компанията. Сега веригата
оперира с 11 магазина, в които работят 2300 служители. Разполага и с две специализирани бази в
курортите Банско и Слънчев бряг. На българския
пазар веригата е представена чрез четири хранителни и десет нехранителни собствени марки. Общият брой артикули, които се предлагат
в магазините на „Метро кеш енд кери България“
на този етап, е близо 1800, 50% от които са от
български доставчици. Компанията разви онлайн търговия, доставки към професионални
клиенти и налагането на нови търговски формати, казват от веригата. (
)

40 лв. 70 лв.
получавате 10 броя
при едногодишен абонамент
–20% от коричната цена

получавате 20 броя
при двегодишен абонамент
–30% от коричната цена

Абонатите на списание „Регал“ ще получат специални търговски отстъпки
за участие в събитията, организирани под бранда му през 2016 г.
За абонамент, моля, посетете www.economedia.bg, изпратете мейл
до abonament@economedia.bg или се обадете на телефон 02 4615 349
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Потребителите искат
чиста, свежа и полезна храна
Интересът към фермерските продукти може да служи
като коректив на посоката за развитие
Боряна БЪЧВАРОВА

В

се повече потребители търсят
фермерски храни и отделят време, за да си ги доставят по всевъзможни нетрадиционни пътища. Казано
в превод - все повече потребители
търсят свежа храна, произведена по
класически способи, без консерванти и
подобрители, добавени при преработката. Те вярват, че фермерските храни
са точно такива. И явно не вярват, че
продуктите на индустриалните производители, предлагани в търговските вериги, отговарят напълно на тези
изисквания.
Индустриалните производители
и търговските вериги разбираемо намират това недоверие за обидно. Все
пак те са тези, които са инвестирали
милиони в производство, покриване на
стандарти, маркетингови проучвания,
мрежи от модерни магазини, поддържане на асортимент и пр. Освен това контролните органи постоянно ги
проверяват. Доверието обаче е лично
нещо и се изгражда се с години. И ако
липсва, причината няма как да не е и в
потърпевшите, а само в медийното и
в регулаторното говорене.
Доколко представите за фермерските храни са идеализирани, а за индустриалните – демонизирани, е отделен
въпрос. На него не може да се отговори
еднозначно, а само фирма по фирма и
продукт по продукт. Това, което е наймалко желателно, е някой изолиран случай на бактериално отравяне да срине
оптимизма за фермерските храни на
пух и прах.
Изправени сме пред ново зараждащо
се явление. Няма смисъл то да бъде мразено, стъпквано, попарвано със слана или
третирано като плевел. Много по-прагматично е да се разглежда като коректив, като израз на ясно заявени потреб°2 I CIII I МАРТ 2016
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ности и източник на идеи, вдъхновение
и възможности. Вече има големи производители, които се адаптират и наблягат на работата си за “чист етикет”.
Има и търговски вериги, които търсят
начини да представят на щандовете си
продукция на земеделски производители.
Както индустриалните производители,
така и производителите на фермерски
храни има какво да направят, за да се
доближат до мечтаното от потребителите – храна, чиста от химия, но и
чиста от вредни бактерии. И помощ в
това отношение могат да окажат регулаторите.
Предизвикателството пред тях
е да намерят адекватен подход към
едно самозародило се явление и да създадат такива регулации, които да му

помогнат да израсте в полза на потребителите. Струва си, защото в крайна
сметка то носи редица обществени,
икономически и екологични ползи – работи за по-оживени и богати села, за
по-чиста природа, за по-пъстро земеделие, за отношения на доверие и за
повече нормалност.
Хората от индустрията, разбира се,
все още могат да разчитат и на онези потребители, които купуват само
индустриални продукти и ги предпочитат заради сигурността, която
дават. Такива са над 40% от всички.
Изследванията обаче показват, че част
от тях не купуват фермерска продукция не заради друго, а само защото не са
достатъчно информирани за възможността да стигнат до нея.
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Ивайло Попов, екологично сдружение „За Земята“

Късите вериги носят
ползи за обществото
Общата селскостопанска политика дава възможности за изграждането
им, но от националните правителства зависи как ще го насърчат
Боряна ГЕНЧЕВА

Т

емата за късата верига на доставки започна да става актуална
около 2010 г. Тогавашният eврокомисар по земеделието Дачиан Чолош
пое инициативата да поведе дискусията и изигра съществена роля за промени в реалната политика и в тогавашния нов програмен период на общата
селскостопанска политика. Добрите
страни на късите вериги на доставка
и пречките пред тях бяха подложени
на сериозен анализ, каза Ивайло Попов
от екологично сдружение „За Земята“
на конференцията „Фермерските храни“*, организирана от “Икономедиа” и
сп. „Регал“, като обобщи резултатите.

Ползи от късите
вериги на доставка
Късите вериги на доставка имат и
могат да имат изключително важна
роля за локалните икономики. Чрез тях
в местната общност се задържат
финансови средства, които биха били
изнесени, ако хората купуват храна,
произведена и търгувана от компании,
които не работят в местната икономика.
Повишават се доходите на земеделските производители, тъй като при
скъсяването на веригата по-голяма
част от крайната цена, ако не и цялата
цена, влиза при фермера. Това подобрява неговото икономическо състояние
и му позволява да изхарчи повече пари

в местната икономика.
Някои фермери се ориентират само
към тази ниша, други диверсифицират
доходите си, като работят и в стандартните хранители вериги, но използват и тези възможности. Освен това
местното производство на храна и късите вериги на доставки изключително
добре се комбинират с развитието на
местния туризъм.
Плюсовете по отношение на социалните ефекти са, че се ограничава изселването. Освен това възможността
да се прави бизнес в тази ниша връща
много хора от градовете към селата.
На фермерските пазари се формира и
среда, която води до по-добра информираност и на потребителите за тяхната храна, и на производителите—за
нуждите и изискванията на самите
потребители, така че фермерите могат да адаптират производството си

към тях. В повечето от съществуващите системи за къси вериги на доставки на храни уважението и доверието излизат на преден план. Освен това
достъпът до чисти и пресни плодове
и зеленчуци подобрява здравето на хората. Когато отглежда продукция за
прясна консумация и директна продажба, производителят по-малко мисли за
дълго съхраняване, за замразяване и пр.
Той избира сортове, които са по-богати на хранителни вещества, и това
води до повече витамини в диетата
на потребителите.
Фермерите често нямат висока
степен на бизнес умения, а, работейки
в къси вериги на доставка, получават
познания и развиват тези умения.
Повишава се културата на хранене на
обществото, развиват се и кулинарните традиции.
Положителни са и ефектите за околната среда—намаляват въглеродните
емисии, защото храната не пътува с
хиляди километри, преди да стигне до
потребителите. Фермерите получават възможност да прилагат по-устойчиви методи на земеделие. Моделът на
отглеждане на храна се променя. Освен
това се запазва разнообразието от
земеделски култури, докато при подългите вериги на доставки производството обикновено се стеснява до
най-търсения продукт и така бавно и
постепенно се ограничават сортовете и видовете за консумация. В тези
системи се използват по-малко
4

*Конференцията “Фермерските храни” е част от проекта “CAP for CAP”
(Creating Amazing Publicity for Common Agricultural Policy – Популяризиране
на общата селскостопанска политика на Европейския съюз), изпълняван
от „Икономедиа“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Текстове,
отразяващи съдържанието ù, можете да видите на още на стр. 5–9, 14–16,
28–31, 34. Публикациите отразяват единствено мнението на авторите и
Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.
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опаковки, което води до намаляване на
количеството отпадъци.

Програмата за развитие на селските
райони могат да бъдат използвани и
другите инструменти—създаване на
групи производители, ЛИДЕР, схеми за
качество на селскостопанските продукти и храни, основни услуги и обновяване
на селата, инвестиции в материални
активи, трансфер на знания и информационни дейности, консултантски
услуги и управление на земеделски
стопанства и услуги по заместване в
стопанствата. Националните правителства имат възможност да насочат
всички тези инструменти, които предлага общата селскостопанска политика, за да подкрепят късите вериги на
доставки.

Пречки пред развитието им
Анализите установят два основни типа пречки пред развитието на късите
вериги на доставки: липса на финансиране—както от кредитни институции,
така и от общата селскостопанска
политика през предходния програмен
период (тогава). Това е особено видимо,
ако се сравни с финансирането, което
подпомага дългите вериги на доставки.
Отчита се и че фермерите са в много
по-неблагоприятна икономическа ситуация от прекупвачите и от търговците на дребно. Затова възниква желанието фермерите да излязат по-напред в
съществуващите хранителни вериги.
Процесът по приемането на тази политика беше сложен, каза Ивайло
Попов. Макар комисарят по земеделие да
имаше проактивна политика, на ниво
Европейски парламент и Съвет на министрите много от предложенията бяха спрени. Резултатите от всичко това могат да бъдат видени в Регламент
1305 от 2013 г., добави лекторът.

Възможности на общата
селскостопанска политика
Той представи възможностите, които
общата селскостопанска политика дава на всички европейски страни, с уточнението, че е техен избор да адаптират тези политики и доколкото могат,
да ги реализират.
На първо място, държавите членки
получават възможността да включат
в своите програми за развитие на селските райони тематичните подпрограми, които могат да се отнасят
наред с другото и до изграждането на
къси вериги на доставки. И при хоризонталното, и при вертикалното сътрудничество има елементи, с които могат
да бъдат подпомагани късите вериги.
Хоризонталното е чрез коопериране
на фермери, чрез покупка на общи складове или преработвателни мощности
да може да се инвестира в по-лесно или
ефективно реализиране на продукцията
директно или с къса верига на доставка.
По линия на вертикалното сътрудничество: производител—прекупвач–
краен клиент, също се дава възможност
да бъдат финансирани средства, за да
може по-лесно да се оперира—например
като квартално магазинче се кооперира
с производител, който да предлага про°2 I CIII I МАРТ 2016
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дукцията си в него.
Още на ниво стратегически приоритети на политиката на ЕС за селското
стопанство бяха набелязани важни неща за късите вериги на доставки, каза
лекторът. Изрично е казано, че ще се
насърчава организацията на хранителната верига, включително и преработката и предлагането на пазара
на селскостопански продукти, говори се
за популяризиране на местните пазари
и късите вериги на доставки.
Дава се възможност да се включи
специфична тематична подпрограма
за къси вериги на доставки. Ставките
за подпомагане по Приложение 2 може
да бъдат увеличени с до 10% за операции и за проекти, които целят развитие на къси вериги на доставки. Още
преди нивото на реализация може да
бъде получена подкрепа чрез достъп до
консултации и достъп до разработването, което означава планиране, бизнес
модел и пр.
Конкретната мярка, която най-вече е насочена към това, е мярка сътрудничество – хоризонталното и вертикалното. Освен това по линия на

При скъсяването на
веригата доходът на
фермера се повишава.

До известна степен общата селскостопанска политика ограничава националните правителства какво могат
да правят на местно ниво, най-вече по
линия на финансирането. Това обаче не
означава, че няма какво да бъде направено от тях, като добро доказателство
за това е Унгария, каза лекторът.
В Унгария през годините темата
за директните доставки и късите вериги се развива много силно, каквато
тенденция наблюдаваме в момента и
в България. През 2007 г. се достигна до
ниво, на което се обединяват много
действащи лица—кулинари, неправителствени организации, любители на
храна, академични среди, журналисти,
писатели. Те публикуват кулинарна
харта, която дава най-общите рамки
какво искат да се случи на местно ниво с храните и с фермерските храни.
Правителството предприема проактивна политика. През 2010 г. то приема кулинарната харта и издава указ за
дребните производители, с който регулира много от отношенията по тази
линия. Администрациите в много общини създават по-добри условия за полесно създаването на фермерски пазари.
Ресорното министерство предприема
мерки за облекчаване на процедурите
за откриване на фермерски пазари. То
променя законодателната рамка като
стандарти, хигиена, търговия, сертификати, а на по-късен етап дори за
конкурсите, чрез които публичните
институции закупуват храна. Казано в
резюме—Унгария създава немалко политики и закони в помощ на късите вериги на доставки, което води до сериозен
бум в развитието им.
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Борислав Сандов, Фондация за околна среда и земеделие

Солидарното земеделие изисква
доверие и споделен риск
Боряна ГЕНЧЕВА

З

емеделието с общностна подкрепа* е икономически модел, в който
група потребители сключват споразумение с един или няколко фермери,
които да произвеждат нужните им
храни. Това е директно партньорство,
в което се споделят рискове, отговорности и ползи от земеделските дейности по линия на дългосрочен официален или неофициален договор. Подобни
практики обикновено са в малък мащаб
с цел да се произведе качествена храна
чрез методите на агроекологията. Това
каза Борислав Сандов от Фондацията и в България, подобни практики все още
за околна среда и земеделие на конфе- не са развити, както в Европа, най-веренцията “Фермерските храни”. Той е че по линия на дългосрочното споразучлен на работна група на ниво ЕС, която мение и на споделянето на рисковете,
проучва развитието на подобни прак- добави Сандов.
тики в 25 европейски държави. Този тип
Характерното за модела е, че в над
дейности не разчитат на субсидии и не 95% от случаите се използват методиса част от общата селскостопанска те на агроекологията, биоземеделието,
политика. За пръв път моделът придо- биодинамичното земеделие. При това
бива публичност в края на 80-те години не е задължително да има сертификат
на миналия век в САЩ, каза Сандов. Група – достатъчно е потребителите да са
американски потребители се опитват наясно с методите на производство,
да го приложат, вдъхновени от Рудолф защото фермерите произвеждат храЩайнер и неговите идеи за биодина- ни само за тях, а не търгуват на външмично земеделие. Всъщност още през ни пазари. Най-често към фермерите
60-те години един професор по земеде- за подобни договори се обръщат млалие в Алабама провокира членски клуб ди родители, загрижени за храната на
със сходен модел. Подобен е и японски- децата си, и групи на природозащитят модел тайки, който съществува ници, които го правят като част от
от 70-те години. В Европа през 1992 г. своя принос за опазването на околната
за пръв път се появява и терминоло- среда.
гията community supported agriculture.
Друг ключов принцип на подобни моПървите пробиви са в Швейцария и в дели е доверието. Доверието на фермеГермания. Този модел е рефлексия на лип- ра, че потребителите ще купят всичко
сата на достатъчна подкрепа както в произведено. И на потребителите, че
САЩ, така и в Европа за малки земедел- продукцията ще бъде произведена по
ски производителите, заради което те договорения начин. В някои държави със
заедно със заинтересовани потребите- силни нива на доверие не е необходимо
ли се организират и създават подобни изричното подписване на договори, но
модели. В Източна Европа, в това число в други това е практика.
Трети важен елемент е споделеният
риск. Фермерът не оперира на външния
*Понятието Community Supported Agriculture
(CSA) все още няма унифициран превод на българпазар, а произвежда само за групата и
ски език. Използват се земеделие с общностно
от
това зависи работното му място.
подпомагане, с общностна подкрепа, солидарно
земеделие и др.
Редно е, ако природно бедствие унищо-

жи реколтата, рискът да бъде споделен
между фермера и потребителите. Ако
реколтата е добра, потребителите също споделят ползите наред с фермера.
В Европа явлението се заражда в
началото на 90-те години в района
на Фрайбург. Тъй като става дума за
доброволни споразумения, публичната
информация е оскъдна. Според някои
източници в момента на континента има около 1000 такива групи. Около
300—най-много, са те във Франция.
Съществуват в Германия, Швейцария,
Испания. Започват да се зараждат
в Централна и Източна Европа. В
България според Борислав Сандов засега съществуват само прототипи.
Пречки пред развитието им в страната са ниските организационна култура и култура на сдружаване, както и
лошите спомени от кооперативите.
Потребителите в такива групи не само получават два пъти седмично кошница с продукти, но се събират веднъж
месено, имат управителен съвет и
форма на вътрешна организация, която помага за развитието на процеса.
Често потребителите споделят отговорностите по разпределянето на
храната на ротационен принцип. На
по-късен етап с практиката в такива
групи се развиват и инициативи, свързани със създаване на общ бизнес, форми
на алтернативно образование и др.
В момента за създаването и развитието на подобни практики се отварят много възможности по линия на
механизмите на ЕС, на бизнес и на общностни инициативи. Част от предизвикателствата са, че подобни групи не
бива да са много големи, защото, когато надхвърлят 50 - 60 души, моделът
се изкривява. Трябва да има вътрешни
правила за напускането и присъединяването към групата, както и за процента,
който може да се получава от фермера
като добавена стойност. Без да е панацея, земеделието с общностна подкрепа
е добър подход и към земеделието, и към
потребителите, обобщи Сандов.
°2 I CIII I МАРТ 2016

06 Т Е М А Н А Б Р О Я

Доверието е ключово по
късата верига на доставки
Участниците в дискусия на „Фермерските храни“ се обединиха около
идеята за съвместен диалог при детайлизирането на регулаторната база
Жана ЧАНКОВА

С

пецификите в хигиенните изисквания при малките производства,
ролята на фермерските пазари
при късите вериги на доставки, липсите, неяснотите и належащите стъпки
за създаване на работеща регулаторната база, значението на съвместния диалог и доверието за утвърждаването
на фермерските храни и малките стопанства като равностойни играчи на
пазара—това бяха основните теми в
дискусията „Ползи от директните доставки на фермерските храни. Какво да
се направи, за да работят късите вериги на доставки по-добре” на конференцията „Фермерските храни”, организирана от „Регал” по проект, финансиран
с подкрепата на ЕС.
Като основна дискусионна тема
се очертаха изискванията, на които
трябва да отговарят обединенията
от малки производители, за да получат
достъп до

Европейско финансиране
Няма да има изискване за минимален
брой продукти, обясни д-р инж. Мая
Нинова, държавен експерт в дирекция
„Развитие на селските райони“ към
Министерството на земеделието и
храните. Препоръчително е обединението да посочи в правилата си индикативен списък на продукти, съобразен с
производството му, каза тя и обясни, че
регламентът на мярка 16 изисква в обединението да участват минимум две
стопанства. Тук няма да се отчитат
обороти, както е при организациите на
производители по мярка 9, където подпомагането се определя като процент
от оборота, каза Нинова. При обединенията на малки производителите е
важно да се извършва дейността, за която се получава подпомагането, а именно
продажба на продукция на участниците
в него. Нинова обясни, че с предвидените
°2 I CIII I МАРТ 2016

Мая Нинова, МЗХ (от ляво на дясно), Магърдич Хулиян, Национално сдружение на малките семейни ферми и
Slow Food за България, Стоян Симеонов, Българска асоциация “Биопродукти”, Николай Генов, „Хранкооп София“
птиците, обсъджат “Какво да се направи, за да работят късите вериги на доставки по-добре” в дискусия,

средства за разходи по популяризиране
от порядък на 20 хил. евро на година може да се изготвят съответно логото и
представянето на фермите участници,
така че обединението да се идентифицира и комуникира към потребителите.
Особено важен момент е разработването на вътрешни правила, по които ще
функционира обединението. Трябва да
има и непрекъснат взаимен вътрешен
контрол по разписани от обединението
правила, каза още експертът от МЗХ.
Нинова обясни, че понятието местен
пазар е ясно дефинирано в регламента –
той обхваща територия в радиус от 75
км. По отношение на късите вериги на
доставки има неяснота и все още липсва
опит, каза тя. Ясно е, че тяхната функ-

ция не е само за подобряване на благосъстоянието на участващите. Те имат
и силен социален аспект за създаване на
работни места, опазване на околната
среда и пр. Целите на това подпомагане са именно в тази посока, каза още
Нинова. Тя акцентира върху възможностите за обучение на земеделски производители по мярка 1 на Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР),
която обхваща специалности в сферата
на хранителните технологии.
В дискусията на преден план излязоха
и спецификите при

Хигиенни изисквания
в производството, преработката и
предлагането на фермерски храни, та-
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ка че те да бъдат максимално гъвкави и
постижими за малките стопанства.
Гъвкавостта на регламента не е по
отношение на хигиената, а е за изискванията към сградния фонд. При малко
производство в едно помещение могат
да се произвеждат няколко продукта,
каза Мирослава Дикова от Българското
дружество за защита на птиците.
Изискванията към качеството на млякото, което се влага в производството

преработватели, Десислава Димитрова, координатор на
и Мирослава Дикова, Българско дружество за защита на
модерирана от Юлия Григорова

СНИМКА ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Като проблем пред малките
преработватели се очерта
и липсата на отворена база
от данни за регистрираните производители на плодове и зеленчуци.
на сирене, е едно и също както за големите мандри, така и за малките производители. Качеството на крайния
продукт по отношение на съставките
и прочее също е еднакво, казва тя.
Опитваме се да налагаме все по-високи изисквания към хигиената на па-

зарите и към начина на продажба, казва Николай Генов от „Хранкооп София”.
Той смята, че при предлагането на фермерския пазар най-важна е проследяемостта, т.е. този, който е произвел и
продал продукта, носи отговорност за
него. Обясняваме на нашите производители, че носят лична отговорност
за стоките си. Ако те допуснат нехигиенични условия, ще навредят на своя
имидж и на имиджа на целия сектор,
обяснява Генов. Според него основен
проблем е липсата на опит, финансови
средства, време и възможности, която
отдалечава стартиращия малък производител от директния пазар. Ясно
е, че процесът трябва да се стартира
отнякъде, за да се завърти колелото,
казва той и призова към търпение в
изграждането на двустранно доверие
и лоялност у потребителите.
Според Десислава Димитрова, координатор на Slow Food за България, традиционните храни имат място именно
на фермерските пазари, където се осъществява директна връзка между потребител и производител. Това са храни
с лице, а не просто с етикет, казва тя.
Храните с традиционноспецифичен
характер, които носят разнообразието и вкуса на българските традиции, са
съвсем различна група и остават извън
всякаква норма, коментира Димитрова.
Прекалено завишените хигиенни изисквания по отношение на сграден фонд и
т.н. рефлектират с много по-голяма сила върху малки традиционни производства. Тя призова за специален подход при
подкрепата на тези храни, така че те
да могат да съществуват устойчиво.
Като отворен належащ проблем
Мирослава Дикова посочи липсата на
наредба, която да урежда

Производството на преработени
храни от неживотински произход
в малки стопанства като сладка, компоти, лютеници, сиропи и други, аналогична на Наредба 26 за продукти от
животински произход. В сегашната ситуация един малък преработвател на
растителна продукция може да излезе
на пазара само ако е регистриран по реда на Закона за храните, казва Магърдич
Хулиян от Националното сдружение на
малките семейни ферми и преработватели. Според него създаването на нормативна уредба за тази дейност е наложително, било то на държавно ниво
или вътре в сектора. В момента малки-

те стопанства могат да реализират
тези храни в т.нар. магазин с производство, в който предлагат само собствена продукция, коментира Дикова.
Като проблем беше визирана и липсата на обществено достъпна база от
данни, която да обхваща регистрираните производители на плодове и зеленчуци, така че малки преработватели, които искат да работят с пресни плодове
и зеленчуци българско производство, да
могат да установят контакт с тях.
Участниците в дискусията се обединиха около проблема, че на този етап
все още има множество

Неясноти в терминологията
свързана с късите вериги на доставка.
Основните понятия трябва да бъдат
уточнени и дефинирани на регулаторно
ниво, така че да са валидни за програмите, по които тепърва ще се разписват
правила. Нужна е конкретика при термини като „фермерски храни”, „ръчна
преработка”, „малки производители”
и прочее, както и яснота за критериите, по които те ще се определят. Всеки
производител влага различно тълкувание, не се прави разлика между фермерска, земеделска, домашно приготвена
и т.н. храна, казва Стоян Симеонов от
Българска асоциация „Биопродукти“.
Трябва да е ясна разликата между фермерски и промишлено произведени
храни, единодушни са участниците в
дискусията. Биопродуктите например
могат да бъдат както фермерски, така и промишлени. Доколко има място
на фермерски пазар един биопродукт,
който може да бъде намерен във всеки
супермаркет, пита Мирослава Дикова.
Очевидно е, че трябва да се помисли
за разговор в експертен формат, в който да участват всички заинтересовани
страни, смята Мая Нинова. Според нея
е нужно създаването на речник на термините, който да се популяризира. Що
се отнася до критериите, ние посочваме принципи за определянето им, каза
експертът. След това по всяка мярка и
подмярка комитетът за наблюдение
на ПРСР гласува и определя точно как
тези принципи да бъдат превърнати в
конкретни критерии. Този процес в момента е в развитие. Имаме налице мярката, на следващ етап ще разписваме
наредби, в които можем да слагаме допълнителни рамки на базата на общите предложения. Това е нещо, което ще
направим заедно, каза още Нинова.
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Купувачите на фермерски храни
ги намират за свежи и полезни
Всеки пети в страната твърди в проучване на TNS, че няма
достатъчно информация как да стигне до такива продукти
Боряна ГЕНЧЕВА, по данни на

П

отреблението на фермерски
храни в България се движи по две
различни линии, сочи проучване
на „TNS България“*. От една страна, е
характерно за хора със сравнително високи доходи в активна възраст, които
живеят предимно в столицата, имат
висше образование, заемат високи позиции или са самонаети. Те пазаруват
фермерски храни един-два пъти месечно
- много повече от останалите социални
прослойки и над средното за страната.
Правят го основно от специализирани
магазини на производители. Този тип
хора търсят фермерските храни найвече защото вярват, че не съдържат
консерванти и подобрители, т.е., че са
по-здравословни.
В същата прослойка има и потребители, които не купуват такива храни.
В някои случаи това е осъзнат избор
и се дължи на скептицизма им към качеството, т.е. не вярват, че фермерските храни са по-качествени по подразбиране. Друга причина обаче е, че до
тях не е стигнала информация за тази
възможност. “Това е целева група, която има потенциал да изгради стабилно
отношение към здравословно хранене,
както и да си позволява качествени
хранителни продукти. На тази група
е необходима добра информираност и
достъп до такива продукти”, казват
от „TNS България“.
Другият тип потребители на фермерски храни са най-възрастните граждани, живеещи в селата, които имат
и най-ниски доходи (до 150/200 лева
месечно на член от домакинството).
Значителна част от тази социална
група не купува фермерски продукти,
защото ги произвежда сама. Онези от
*Данните са от национално представително
омнибус изследване след 1005 респонденти на
възраст над 18 гдини, проведено от TNS през
декември 2015 г.
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Откъде пазарувате обикновено фермерски храни?
Директно от фермата
Чрез приятел/познат
Фермерски пазари
Специализиран магазин на производител
Крайпътни търговци
Без правило

38
30
20
19
10
8

Защо купувате фермерски храни?
Продуктите са свежи
Не съдържат консерванти и подобрители
Стимулирам българските фермери*
Продуктите на българските фермери са полезни

38
30
20
19

Защо НЕ купувате фермерски храни?
Не съм сигурен/на в качеството*
Считам, че цените са твърде високи
Не съм информиран/а за тази възможност*
Произвеждам сам**

28
22
20
16

* Предимно жителите на София и областните градове ** Села и малки градове

ИЗТОЧНИК: TNS БЪЛГАРИЯ

От къде се купуват фермерски храни (по населено място, в %)
Общо
София
Областен град
Малък град
Село

38

19

20

33
26

26

31

Директно от фермата/фермера

9

30

10

45

11
29

18

62

17

11

12
5

12

35

35
15

5

26

От специализирани магазини на съответния производител

От специално организирани фермерски пазари

От крайпътни търговци

Чрез приятел/познат
ИЗТОЧНИК: TNS БЪЛГАРИЯ

тях, които не могат да произвеждат
сами, се снабдяват директно от близка
ферма или производител.
Разбирането за тези два различни
модела на потребление дава възможност да се разчетат по-вярно данните от изследването. Според тях над
половината (53%) от анкетираните в

него са заявили, че купуват хранителни
продукти от селскостопански производители. Други 16% не го правят, защото си произвеждат сами.
От всички купувачи под една пета
купуват веднъж седмично, 14% - единдва пъти в месеца, а друга една пета –
по-рядко от веднъж месечно. Най-често
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се купува директно от фермата (38%) или чрез приятели и познати (30%). От организираните форми на търговия фермерските пазари имат 20%,
а магазините на съответните производители
- 19%. От крайпътни сергии купуват едва 10% от
анкетираните потребители.
Най-често споменаваните причини за покупката на фермерски храни са свързани с тяхното
качество – свежи са (38%), натуралност – не съдържат консерванти (30%), и здравословност –
полезни са (19%). Интересно е, че всеки пети от
купувачите на фермерски храни изтъква като
мотив да го прави, че така подпомага българските селскостопански производители. Тази нагласа
е характерна предимно за жителите на София и
големите градове.
Като мотив за некупуването на фермерски храни на преден план излизат съмненията в качеството на продуктите (28%). Всеки пети казва, че
не е информиран за подобни възможности, и това
крие потенциал за развитие. И в двата случая става дума за жители на София и на големите градове.
За 22% от запитаните цената на фермерските
храни е твърде висока. Както споменахме, 16% са
казали, че не купуват, защото произвеждат сами.
Най-рядко купуват фермерски храни младите
хора. Подобна практика е чужда на 56% от анкетираните на възраст между 18 и 24 години и на
49% от тези между 25 и 34 години. Най-активните
възрастови групи в това отношение са хората
между 35 и 44 и над 64 години. Всеки пети в тези
възрастови групи купува фермерски храни всеки
ден. Ежедневното пазаруване е характерно и за
18% от анкетираните между 45 и 64 години.
В най-малка степен пазаруват фермерски храни
директно от производител жителите на София.
Половината са заявили, че никога не го правят. В
останалите типове селища в страната всеки пети пазарува фермерски храни всеки ден. За София
това е характерно за осем от сто души.
Проучването показва, че жителите на селата
в най-голяма степен пазаруват от местни производители, жителите
Има неусвоен
на областните градове,
потенциал за
изглежда, имат по-добър
развитието на достъп до фермерски пазари, докато столичани
фермерските
купуват най-вече от специализирани магазини.
храни.
Казано в обобщение
има неусвоен потенциал
за развитието на фермерските храни. За да могат да достигнат до повече потребители, е важно добре да се дефинират целевите групи с оглед
на нагласите им и навиците на пазаруване. А след
това да се работи върху нагласите на тези групи,
върху повишаване на информираността и достъпността до фермерските продукти, коментираха
от ТNS.

Номер 1 в месопреработвателната
промишленост
Франкфурт на Майн, 7 – 12.05.2016 г.

Тенденции в хранителната
индустрия.
Открийте на IFFA 2016:
– Показателни концепции за по-висока
рентабилност
– Нови решения в автоматизацията
– Иновации за повече качество и
безопасност на храните
– Хранително-вкусова индустрия 4.0
Ще получите и нови идеи на тема
устойчивост и енергийна ефективност.
Запознайте се с най-доброто – всички
пазарни и технологични лидери под
един покрив!
www.iffa.com
mila.pavlova@ahk.bg
Тел. 02 816 30 31
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Средната сметка скочи с 5%
Поскъпва най-икономичната кошница и при храните, и в нонфууд секцията
Жана ЧАНКОВА

В

началото на март отчитаме ръст
от малко над 5% в средната стойност на базовите кошници от найевтини продукти в осемте търговски
вериги, които тайният клиент на сп.
„Регал“ посещава. Спрямо месец по-рано
общата средна сметка от 19 основни
стоки е поскъпнала с 1.64 лв. до 32.35 лв.
Скокът е почти идентичен в секциите с
хранителни и нехранителни продукти—
съответно 5% и 6%. През този месец отново включваме в общия анализ „Карфур“,
който през февруари игнорирахме заради
съществени липси в асортимента.

При храните

Отклонение от средната
сметка по вериги (%)

Структура на средната
сметка във веригите (%)
(Стойността на сметката на всяка верига е 100%)

ЦБА
БИЛЛА

0.41
–3.21
–3.17
–7.73

T-МАРКЕТ
КАУФЛАНД
ЛИДЛ

–4.56
–5.20
1.96
–1.47
–14.18
–12.50
–8.89
–8.14

16.8
32.0

11.54
15.09

ПИКАДИЛИ
ФАНТАСТИКО

15.1

8.0

3

64.4
32.5

33.9
31.0

58.1
34.6

10.5
7.2

35.5

34.4
86.5

38.8
52.0

5

49.2
48.0

16.89
отчитаме увеличаване на средната це- КАРФУР
12.1
18.6
69.3
23.15
на в седем от дванадесетте основни категории, чиито бази следим. Двуцифрен Отклонение от средната стойност на:
Собствена марка на веригата
Пазарната сметка (32.35 лв.)
ръст има при прясното мляко (+20%),
Стоки в промоция
Сметката при стандартни
Стоки под собствена марка в промоция
както и при киселото мляко и сиренеколичества (31.64 лв.)
Стоки на редовни цени
то (с по +12%). Въпреки че и в трите
категории скокът е значителен, само
при сиренето може да се говори за ма- пи на индивидуално ниво отчитаме зна- на най-икономичната кошница при чесова възходяща тенденция на пазара, с чителна динамика на пазара с подскоци тири търговеца. През март общата
повишаване на най-ниските цени в пет нагоре или надолу при повечето играчи. сметка се увеличава с най-много спряот търговските вериги. Единствената
мо февруари в „Т маркет“ (+5.44 лв.) и
по-евтина оферта за килограм сирене В нонфууд сегмента
„Кауфланд“ (+3.13 лв.). Базовата кошниспрямо февруари открихме в „Билла“ на също преобладава възходяща динамика. ца поевтинява най-чувствително в
промоция (−1.40 лв.). С по-умерен темп Тук поскъпват средно пет от общо се- „Билла“ (−3.69 лв.) и „Лидл“ (−1.61 лв.).
Този месец анализът отчита само
се повишават средно базисните цени демте основни категории в икономичпри охладеното пиле (+4%), с ръст в три ното портфолио. При четири от тях
и спад в две вериги, ориза и захарта (с ръстът е значителен. При пастата Три private labels на промоция
по +3%) и яйцата (+ 1%), където отчи- за зъби средната цена се повишава със Общата стойност на стоките под
таме минимална динамика.
+17%, вследствие основно на силен скок собствена марка в базовата кошница
Средното входящо ниво е надолу са- в базата в ЦБА. Ръст от 11% има при е най-висока в „Лидл“ (15.33 лв.), следвана
мо при две от дванадесетте основни праха за пране и душ-гела, като при по- от „Билла“ и „Фантастико“ (с по близо
групи храни. При хляба пазарът е тих, следната категория отчитаме по-скъ- 10 лв.). Базовото портфолио от стоки
а спадът от −3% в средната цена на пи входящи оферти в пет от вериги- на промоция е с най-висока стойност в
категорията се дължи единствено на те. Със +7% се издига средно базата на „Пикадили“ (12.23 лв.).
През март „Карфур“ стърчи значидълбоката промоция на продукт под универсалния препарат, основно вследсобствена марка в ЦБА. При брашно- ствие на доста по-скъпата оферта в телно (с близо +17%) над
то картината е по-динамична, с ръст „Т маркет“ спрямо февруарската. Спад
на най-ниските цени в три вериги в средната цена има при сапуна (−8%) и Средната пазарна линия
и компенсиращ го спад в две—“Лидл“ шампоана (−7%). Единствено при тоа- При сметката при стандартни коли(−0.20 лв.) и ЦБА (−0.16 лв.).
летната хартия тя запазва стабилно чества пикът на веригата е още поОстаналите три хранителни ка- ниво, с незначителен ръст от 1% спря- изострен (над +23%). Доста над средата остава и „Пикадили“ (с +11.54 %). С
тегории—кайма, олио и шоколад, под- мо началото на февруари. При
най-много под средното ниво на пазара
държат стабилно ниво на средната
потъват „Кауфланд“ (−14.18% ) и „Лидл“
цена, с нулева динамика на месечна база. Динамиката по вериги
Любопитно е, че при тези стокови гру- отчитаме покачване в стойността (близо −9%).
°2 I CIII I МАРТ 2016

ТА Е Н К Л И Е Н Т 11

Средна
стойност

Мол България

Карфур

ул. „Резбарска“
1B

Лидл

ул. „Резбарска“
7Б

Кауфланд

ул. „Тодорини
кукли“ 47

Т маркет

бул. „Макгахан“
81

Фантастико

Мол София

Пикадили

Билла

ул. „Русе“ 20

Показател

Собствена марка
Промоция
Собствена марка
+ промоция
* Out of stock (OOS)

ЦБА

Легенда:

ул. „Резбарска“ 1

Сравнение на цените на 8 март

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
цена на брой

0.49

0.95

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

грамаж

650 г

650 г

650 г

650 г

650 г

650 г

650 г

700 г

Хляб „Добруджа“ ≥ 650 г

Брашно 1 кг
Сирене краве 1 кг
Прясно мляко 1 л

0.70

цена за 650 г

0.49

0.95

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

0.64

0.69

цена на брой

0.69

0.69

0.89

0.69

0.69

0.69

0.69

0.75

0.72

% пепел

n.a.

0.650

0.650

0.650

0.1150

0.850

0.650

0.500

цена на брой

4.90

4.5

4.99

4.79

4.39

4.9

5.99

7.77

цена на брой

0.89

0.89

1.79

0.95

1.65

0.89

0.89

1.89

% масленост

2%

2%

3%

2%

3%

2%

2%

3%

цена на брой

0.45

0.45

0.79

0.49

0.42

0.49

0.59

0.79

г/% масленост

400 г /2%

400 г /2%

370 г / 2%

400 г /2%

400 г / 2%

400 г / 2%

400 г /2%

370 г /2% БДС

Кисело мляко (≥ 2%) 1 бр.

5.28

0.56

цена за 400 г

0.45

0.45

0.85

0.49

0.42

0.49

0.59

0.85

0.57

Цяло пиле, охладено

цена за 1 кг

4.49

3.99

4.29

3.89

4.49

3.75

4.49

4.89

4.29

Кайма свинско 250 г

цена на брой

0.99

1.45

1.5

0.75

1.25

0.79

0.89

1.47

1.14

цена на брой

0.99

0.99

1.29

0.99

1.85

0.99

0.99

1.00

1.14

% начупеност

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

100%

n.a.

Ориз 1 кг
Олио 1 л, слънчогледово
Яйца 10 бр.
Захар 1 кг
Шоколад, фин млечен

цена на брой

2.19

2.19

2.19

2.19

2.19

2.07

2.19

2.39

2.20

цена за 10 бр.

2.19

1.69

2.09

2.09

1.99

1.99

1.99

2.39

2.05

размер

М

M

М

M

М

М

M

М

цена на брой

1.39

1.45

1.39

1.39

1.29

1.29

1.39

1.49

1.39

цена на брой

0.89

0.99

1.29

1.35

0.79

0.79

0.89

1.29

1.04

г/% какаова маса

100 г / мин.
40%

100 г /n.a.

100 г / мин.
25%

80 г /n.a.

90 г / мин.
40%

100 г / мин.
30%

100 г /мин.
30%

100 г / мин.
30%

цена за 100 г
ОБЩО ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
ОБЩО ЗА СТАНДАРТНИ КОЛИЧЕСТВА
Портокали 1 кг

0.89

0.99

1.29

1.69

0.88

1.29

0.89

1.29

1.15

20.55

20.23

23.19

20.26

21.69

19.33

21.68

26.81

21.72

20.55

20.23

23.25

20.60

21.78

19.83

21.68

26.82

21.84

цена за 1 кг

0.89

1.15

1.39

0.99

1.69

1.29

1.1

1.29

1.22

клас/страна на произход

n.a. /Гърция

II /Гърция,
мрежа от 2 кг

I / Гърция

II/Гърция,
мрежа 1 кг

II / Гърция

II / Гърция

n.a. /Гърция,
мрежа 3 кг

n.a. /ЕС

Зеле 1 кг

цена за 1 кг

0.99

0.99

1.09

0.99

0.99

0.99

0.99

1.09

страна на произход

Македония

I / България

България

II /България

България

България

I / България

n.a. /ЕС

цена на брой

1.59

2.19

1.59

1.99

1.89

1.99

1.49

0.95

мл

400 г

500 мл

400 мл

500 мл

400 мл

400 мл

400 мл

400 мл

цена за 400 мл

1.59

1.75

1.59

1.59

1.89

1.99

1.49

0.95

1.61

цена на брой

2.99

1.99

2.89

1.45

3.49

1.35

1.35

2.59

2.26

1.02

НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Шампоан за нормална коса
≥ 200 мл
Препарат за чистене,
универсален ≥ 750 мл

1.71

литри/ПАВ

1.5 л / < 5%

1.5 л / < 5%

1.5 л / < 5%

1 л / < 5%

1.5 л / < 5%

1 л / 5-15%

1 л / < 5%

1 л / < 5%

цена за 1 л

1.99

1.33

1.93

1.45

2.33

1.35

1.35

2.59

1.79

цена на брой

2.99

3.29

2.99

3.29

2.09

1.99

1.49

1.95

2.51

мл

400 мл

400 мл

250 мл

400 мл

400 мл

300 мл

300 мл

250 мл

цена за 300 мл

2.24

2.47

3.59

2.47

1.57

1.99

1.49

2.34

2.27

цена на брой

0.49

0.41

0.39

0.49

0.35

0.39

0.49

0.19

0.40

Душ гел ≥ 200 мл

Сапун 1 бр.

грамаж

90 г

70 г

70 г

70 г

65 г

75 г

100 г

70 г

цена за 70 г

0.38

0.41

0.39

0.49

0.38

0.36

0.34

0.19

0.37

цена на брой

1.99

1.39

1.89

1.25

1.49

0.79

1.29

2.25

1.54

мл

100 мл

100 мл

75 мл

100 мл

100 мл

125 мл

125 мл

75 мл

цена за 100 мл

1.99

1.39

2.52

1.25

1.49

0.63

1.03

3

1.66

цена на брой

0.99

0.83

0.99

1.15

0.99

0.97

0.69¹

1.39

1.00

брой изпирания

3

4

3

3

4

5

3

3

цена за 3 пранета

0.99

0.62

0.99

1.15

0.74

0.58

0.69

1.39

0.89

цена на опаковка

0.89

0.99

2.15

0.99

0.99

0.95

0.99

1.68²

1.20

Паста за зъби ≥ 75 мл

Прах за пране 1 кутия

Тоалетна хартия 4 бр.

дължина на ролка/г/
брой пластове

n.a.

90 к / 2

n.a. / 3

14.7 м /3

21 м / 2

16 м / 3

14.3 м/ 3

n.a. / 3

ОБЩО НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

11.93

11.09

12.89

10.61

11.29

8.43

7.79

11.00

ОБЩО ЗА СТАНДАРТНИ КОЛИЧЕСТВА

10.07

8.96

13.16

9.39

9.39

7.85

7.38

12.14

9.79

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОКУПКАТА

32.48

31.32

36.08

30.87

32.98

27.76

29.47

37.81

32.35

ОБЩА СТОЙНОСТ ПРИ СТАНДАРТНИ КОЛИЧЕСТВА

30.62

29.19

36.41

29.99

31.17

27.68

29.06

38.96

31.64

10.63

1. Прах за пране в „Лидл“—отчетена е разфасовка за 65 пранета на цена 14.99 лв. , цената е преизчислена за 3 пранета
2. Тоалетна хартия в „Карфур“—отчетена е разфасовка от 10 ролки на цена 4.19 лв., цената е преизчислена за 4 ролки
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Методика
Тайният клиент на „Регал“ е независимо проучване, осъществявано от редакционния
екип, на кошница от основни хранителни и
нехранителни продукти в основните търговски вериги в София. То е моментна месечна снимка на пазара, блиц картина на пазарната ситуация. В него „Регал“ влиза „в обувките
на потребителя“, за да създаде информация в
полза на професионалната публика. Тайният
клиент търси най-ниските цени на избраните стоки (при зададени качествени характеристики), защото те са най-ясно съпоставими, а и са показателни за т.нар. bottom line на
пазара. Ние не твърдим, че най-евтиното е и
най-доброто за потребителите.
Периодичност: Тайният клиент на „Регал“ посещава по един магазин от търговските вериги веднъж месечно десет месеца от годината. Всички магазини се посещават в един
и същ ден. С приоритет се следят новооткрити магазини и магазини в един и същ район на града.
Цените: Регистрират се най-ниските цени
в определен количествен диапазон на продуктите. Следим стоки под собствена марка, в
промоция, стоки на собствена марка в промоция и стоки на стандартни цени. Отчитаме
цените и на липсващи артикули, стига да има
етикет на рафта, като отбелязваме, че в момента са били Out of Stock. В таблица публикуваме цените на отделни артикули. Освен това преизчисляваме тези цени по стандартни
количества – най-масовите за продукта, като така се елиминират случаите с постигане
на по-ниска цена чрез игра в количеството.
В някои вериги, в които липсва даден артикул—например прах за пране в малка кутия
или тоалетна хартия от 4 бр., правим преизчисление по стандартни количества.
Артикулите: Тайният клиент включва кошница от 21 продукта с относително голяма
тежест в потреблението на домакинствата
в България. В нея има 12 хранителни стоки и 7
нехранителни. При млечните продукти не се
вземат предвид продуктите с растителни
мазнини. Като цяло при съставянето на кошницата сме избягвали непакетираните стоки заради по-трудната им съпоставимост.
При ключови продукти като кравето сирене и
каймата обаче се вземат и цените на стоките, продавани насипно на витрина. Поради голямата им важност следим още сезонни плодове и зеленчуци, като конкретният артикул
се мени всеки брой според сезона.
Анализите: Публикуваме обобщени данни за
отклоненията от средната месечна сметка
на веригите по цени на артикул и по цени за
стандартни количества. Освен това включваме анализ на структурата на средната
сметка във веригите. Цялата сума приемаме за 100% и представяме относителния дял
от нея на продуктите под собствена марка
на веригата, на промоция, на собствена марка на промоция, а също и стандартния асортимент.
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Служителите в
търговската зала
Из записките на тайния клиент на 8 март
ЦБА
ул. „Русе“ 20, 12:30 ч.

регалите. Двете касиерки използват, че за
кратко няма хора – едната да се разтъпче,
а другата да отпие вода.

Около 12.30 в магазина се пазарува спокойно,
няма много хора, но тече голямо зареждане
и суетене на служители. Изброяваме около 10 „Пикадили“
души персонал. Добре почистено е, а охрана- „Мол София“, 16 ч.
та е дискретна до незабележимост. Никой Има повече служители, отколкото клиенне стои без работа, служителите непрекъс- ти. Персоналът е облечен в червени, черни
нато са ангажирани с нещо. Топлата и сту- или пепитени униформи. Още с влизането
дената витрина се обслужват от трима ду- виждаме мъж в червена тениска да мете и
ши. Облечени са в униформени червени елеци, служителка да подрежда витрината с млени
както и повечето им колеги. Мъж подрежда меса и полуфабрикати. Зад витрините на
месни продукти, но е без ръкавици. Другите обслужване изброяваме общо над 12 души,
двама служители също работят с голи ръце. но клиенти почти няма. Те са екипирани
На гърба и на тримата пише „Нека да ви бъ- с по една ръкавица, с козирки на главите
дем полезни“. Същия надпис виждаме и на ос- и якета. Шест служители се втурват да
таналите униформени облекла, които освен обслужат жена, която иска да й премерят
червените елеци са и във вариант тъмноси- от слайсираните колбаси. От зареждащини суичъри. Работят две до три каси, като те алкохолната секция единият е цивилен.
третата се отваря, като се натрупат кли- Пространството е толкова обширно, че
енти. Касиерката връща жена с двигателни каквото и да е зареждане не би попречило на
проблеми до регала, за да смени по-скъпите движението. Никъде не виждаме струпани
яйца от свободни кокошки, които бе взела. кашони или палети със стоки. Чистотата е
По наши наблюдения в момента в магази- безупречна, регалите са пълни, а персоналът
на не се предлагат обикновени яйца, дори и е много любезен. Работят три от касите.
етикет няма, което явно не бе известно на
служителката.
„Фантастико“

бул. „Макгахан“ 81, 17:15 ч.

„Билла“
ул. „Резбарска“ 1, 16:50 ч.

По това време в магазина гъмжи от хора и
служителите са много—в стила на веригата с най-различни цветове униформи, което
ги прави трудно отличими от клиентите.
Почти зад всяка редица с регали, разположени перпендикулярно на входа, се натъкваме
на зареждане. Зад витрината на обслужване
преброяваме пет служителки. Някои от тях
работят с по една ръкавица.

Върху тениската на момчето при плодовете и зеленчуците пише „Аз проверявам на
всеки час“. Докато изхвърля един портокал,
който е започнал да се разваля, то говори
по телефона (честити някому празника).
Две жени зад топлата витрина пресипват
някакво горещо ястие. Работят с ръкавици.
По-късно виждаме едната от тях да реди
колбасите на витрината, докато говори по „Т маркет“
телефона. Аранжорката при млечните про- „Суха река“, ул. „Тодорини кукли“ 47, 15:10 ч.
дукти първо няколко пъти стъпва с обувки Броят на служителите в този доста тесен
върху основата на стенната витрина за ох- магазин е около седем-осем. Не всички са облаждане, за да стигне до горните рафтове. лечени в характерните за веригата риза на
После обаче започва да ползва столче, специ- пепит в черно и бяло, в комбинация с червеално предназначено за целта. Аранжорката но елече или червено яке без ръкави. Срещаме
при перилните и почистващите не успява и служителка с кожено яке. Разбираме, че е
да ни посочи къде точно стои универсални- от персонала, защото участва в подрежят почистващ препарат, но учтиво ни ори- дането на стоки. По-късно я виждаме да изентира на кой регал може би е. Един охрани- нася от склада цветя заедно с мъж в анцуг.
тел с бяла риза внимателно оглежда между Денят е 8 март и саксиите се изчерпват
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бързо. Топлата витрина се обслужва от
две жени, които са без ръкавици, само с козирки. Едната слайсира колбаси. Стъклото
на вратата към склада е много мръсно, но
успяваме да видим през него служител, екипиран в дебело яке. Персоналът е любезен,
но чистотата не е на ниво и не откриваме
някой да се грижи за нея. Работят две каси.
Служителката, която ни обслужва, не знае
дали за купените артикули има отстъпка
с карта „Благодаря“, защото, по думите й,
„промоциите са сменени от днес“.

зареждане на шоколадови зайци. Активно се бърза, съсредоточена и заета. На излизане
редят стоки и по регалите с месни и млечни от вратата на администрацията излиза
продукти. Витрините се обслужват от пет втори служител, който се запътва към тържени. Облечени са с безупречно чисти бели говската зала.
ризи с червени кантове и копчета. Имат
шапки и работят с ръкавици. Служител с „Карфур“
бяла престилка усърдно пише нещо, край „Мол България“, 11 ч.
рафтовете с млечни продукти негов коле- На влизане в магазина забелязваме множега също води записки. Вероятно следят на- ство активни служители с различни видове
личностите, за да попълнят изчерпаните фирмени облекла. В този край на залата са
количества. Работят пет каси, а една е в ре- топлата витрина, при която има клиенти,
монт. Касиерките са любезни. Не пропускат витрината за млечните и месните продукда ни попитат как е минало пазаруването. ти с обслужване. Една служителка зарежда
„Кауфланд“
Общият брой на служителите, които успя- островна хладилна витрина. Друга – зад
„Резбарска“ 7Б, 13:20 ч.
ваме да изброим, е над 20.
витрината с млечни продукти, много уч„Ние сме тук за вас, моля, обърнете се към
тиво честити празника. Срещу входа тече
нас.“ Виждаме първо този надпис, поставен „Лидл“
аранжиране на специален тематичен кът.
над гишето за информация, обслужвано от ул. „Резбарска“ 1B, 16:15 ч.
Група служители, един от които с вид на
един служител. В секцията с плодовете и зе- По това време на деня видимите служители управител, оживено обсъждат детайли по
ленчуците се попълват само запасите от в магазина са пет—две касиерки, двама ох- направата му. По-късно в този район виждакартофи - мъж ги изсипва така, че покрива ранители и един мениджър свежест. Всички ме група служители, събрани около масичка с
близките клиенти с прах. Служителите са те са с униформи. На влизане виждаме охра- чадър, които весело разговарят. Вътре межоблечени с червени елеци. Минаваме пок- нителите да разговарят пред касите, после ду регалите обаче е пусто. Има един-двама
рай жена, която зарежда спагети, и тя се единият тръгва на обиколка из търговска- клиенти и явно не се налага допълнително
отдръпва любезно да ни направи път. Не та зала. Мениджърът свежест работи с ръ- зареждане. От 18 каси работи само една.
толкова отзивчиви са двама нейни колеги, кавици. Забелязваме я пред щанда с хляб от Касиерката е много любезна, притеснена
които отклоняват клиент от пътя му за- фурната с чеклист в ръка, после да подрежда е, че са свършили малките пликове и няма в
ради разхвърляни кашони, натрупани при кутиите с нехранителни стоки. Изглежда, какво да опакова покупката ни.
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„Хранкооп“: Все отнякъде
трябва да се започне
Моделът на организацията стъпва върху нормативната база
и надгражда чрез контрол от групата и от потребителите
Боряна ГЕНЧЕВА

П

ОЛУЧАВА СЕ ГОЛЯМА ДУПКА между
това да стартираш като производител и да стигнеш на пазара. Достъпът до пазара е по силите
на хора, които или имат пари, за да инвестират, или взимат заеми и после им
е трудно да издържат. Затова трябва да има толеранс към директните
продажби на микропроизводителите.
Още повече щом потребителят е поел
риска да се довери на даден производител и да купи от него. Ако има проблеми,
всеки знае към кого да се обърне—отговорният е ясен, защото производителят продава лично. За щастие има и,
надявам се, ще има разбиране и от институциите, и от контролиращите
организации, че все отнякъде трябва
да се започне. На институците се доверяваме за спазването на изискванията
на нормативната база. Ако трябва да
стигнем до много стриктен контрол,
няма да има фермерски пазари. Това
каза Николай Генов, координатор на
„Хранкооп София“, на конференцията за
фермерските храни, организирана от
„Регал“ и от „Икономедиа“. Генов и колегата му Ралица Касимова представиха
така наречения

Надграждащ оперативен
модел на „Хранкооп“
за фермерските пазари, които организират. „Нашият модел на работа се
връща към принципа, на който са работели кооперативните пазари при възникването им. Тогава производители
са пътували от селата в града и са продавали лично продукцията си. Сега възможностите им да идват в определен
ден на определено място са силно ограничени, защото на пазарите масите в
повечето случаи са заети от търговци,
които се представят за земеделски производители“, каза Генов, като уточни, че
все пак има и добри изключения.
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Той поясни, че организацията им се
вклинява между общинското дружество
и клиентите. Наричат я оператор и в
случая модерират процеса, управляват
представителството на производителите на пазара. „Обединенията на
производители са чудесно нещо, но е
важно и кой точно ще върши работата, свързана с организацията около пазарчето, за което са се обединили 10–15
души“, каза Генов.
В „Хранкооп“ наричат оперативния
си модел надграждащ.

Стъпват на нормативната база
В началото не са го осъзнавали и по
думите им са допускали грешки и
компромиси, но в момента е задължително фермерите на пазарите да са
регистрирани земеделски производители и да изпълняват изискванията,
които нормативната база има към
тяхното производство. При месото
и месните изделия ветеринарно-санитарният контрол е задължителен,
за пчелните продукти—също. Две от
четирите млечни ферми на пазара вече са регистрирани по Наредба 26. „По
отношение на регистрираните преработватели обаче има още много работа, докато покрият изискванията на
Закона за храните“, казва Генов.
Според него само нормативната ба-

за не е достатъчна, за да се предлагат
чисти храни на пазара. Особено след
като обединението на производители надмине 25–30 души. „То има нужда
от реклама, оборудване, логистика на
място, дискусии, например за начините на производството, за хигиената
на пазара, а и по морални въпроси. Точно
затова сме предвидили във вътрешните ни правила, които минават през обсъждане, че трябва да има консенсус за
спазването им“, каза лекторът.
На следващо ниво идва контролът,
но не контролът на нормативната
база, а

Контролът
на групата
Самоконтролират се доколко това, което производителите декларират, че
са произвели и продават, е наистина
тяхно, наистина чисто, безрисково и
правилно етикетирано. „Но основният стълб в работата ни е доверието. Помежду си го гласуваме априори и
после трябва да се доказва. Ако нямаме
доверие помежду си, никакви проверки,
никакви документи не ни вършат работа“, добави Ралица Касимова.
Вътрешните правила на „Хранкооп“
включват няколко степени на изисквания, съобщи Генов. Най-важното и винаги на първо място е чистата храна—

Т Ъ Р ГО В Ц И 15

„Хранкооп София“
„Хранкооп София“ започва преди четири години като неформална група от
потребители, които намират производители и купуват от тях. С времето организацията се подобрява. През
седмицата потребителите поръчват
продукти през таблици, производителят ги получава в понеделник, в сряда
доставя и хората отиват на определено място и си ги вземат. „Хранкооп“
не купува и не продава. Осигурява само
логистиката. Това е директна форма на
продажба от фермата до потребителите. През септември 2013 г. „Хранкооп“
по предложение на Столичната община
организира и първия фермерски пазар
на Римската стена. Пазарите са отворен формат и там може да пазарува всеки, без задължително да е член на
организацията. Започват с трима производители, скоро след това стават 16.
Сега на фермерските пазари се събират
между 22 и 30 производители, според сезона и натовареността им, но като цяло „Хранкооп“ взаимодейства с 50–60.
На пазарите „Хранкооп“ работи чрез
неправителствена организация. От
ноември 2015 г. „Хранкооп София“ вече
е регистрирано като кооперация между
производители и потребители. Опитват се да развиват по модела на земеделието с общностна подкрепа (CSA).
По-точно това означава, че, влизайки
в кооперацията, потребителите поемат ангажимента да споделят част
от риска на производителите.

отглеждана без химически препарати
и без изкуствени торове. Вече над 80%
от фермерите, с които работят, са
биосертифицирани. Голямата част са
в преход, но са под контрол. Има и такива, на които просто вярват, че произвеждат храната чиста—познават
се отдавна, препоръчани са им от пот-

ребители на „Хранкооп“, посещавали са
фермите им.
Като цяло държат много производителите да продават лично на пазара
собствената си продукция. Това изискване обаче е трудно за изпълнение. До
момента има няколко вида продукти—
като вино и хляб, за които няма производител, комуто да е рентабилно
да стои на пазара. „За тях допускаме
да продава някой приятел или добре
запознат с продукцията. В правилата
сме разписали какво може да се прави,
как производителят трябва да се държи с клиентите вежливо и коректно и
пр. Ако получим обратна връзка, че това не е така, го комуникираме, правим
забележка, пускаме официално предупреждение и накрая се стига дори до спиране от пазара. Има два такива случая,
най-общо казано, заради противоречие
с вътрешните правила“, каза Генов.
В „Хранкооп“ се опитват и да създадат

Контролен съвет
от производителите,
които са на самия пазар. Идеята е да
има по трима производители, компетентни във всяка представена категория, които да разглеждат новите кандидатури. Смятат, че това е по-добра
практика от конкурсите или от това
те лично да преценяват, защото в случая става дума за контрол, който защитава самото обединение на производители от некоректни хора. Този модел
обаче не работи перфектно, защото
затруднява и забавя пропускането на
нови производители, и предстои неговото разстартиране. Вероятно ще
бъде създадено общо координационно
звено от пет души.
Друга форма на контрол са проверките на място. През 2015 г. са посетили
над 20 ферми с чеклист, за да проверят
дали произвеждат нещата, които са декларирали. Направили са снимки и видеа.

„Ако преди имахме повече доверие на документите и на самия човек, след като
отидохме на място, вече бяхме сигурни,
че можем да защитаваме правата му“,
каза Генов. Освен това на два пъти без
предупреждение за производителите
правили изследвания на продукция—основно плодове и зеленчуци. Не открили
пестициди, а нивата на нитрати били
много ниски.
На най-високо ниво в групата е поставен

Клиентският
контрол
„Той е нашата изначална база, защото
„Хранкооп“ започва като група на потребители. Сега разчитаме на широка
мрежа активни клиенти, не само в
София, където вече сме 100–150 души,
но и в цялата страна чрез мрежата
на „Хранкооп“, каза Генов. Поръчвайки
всяка седмица, тези потребители също осъществяват контрол и задават
въпроси на производителите. Имало
сме и случай, когато на производители
е прекратяван достъп до „Хранкооп“ и
до пазарите само в резултат на негативна обратна връзка на потребители. „Много държим и се вслушваме в
обратната връзка. Не е задължително
да се съобразяваме с всеки сигнал, но го
имаме предвид, проверяваме и обсъждаме проблема“, каза лекторът.
Вътрешните правила освен това
разглеждат въпроси като какво може
и какво не може да се продава на пазара, таксата за участие, правилата и
хигиенните норми, пространството
и начина на разполагане. Има и раздел
за системата за самоконтрол и как се
процедира при нарушения. „Всичко това
нямаше да бъде възможно без община
София и без комфортния и много конструктивен диалог с тях“, добави Генов,
като уточни, че местните власти могат много да помогнат за развитието
на фермерските пазари.
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Росица Митова, изпълнителен директор на Farmhopping.com:

Отговорността за качеството е
на потребителите и клиентите
Ася МАНДАДЖИЕВА

F

armhopping.com е спасението на
градския човек, който иска да пазарува чиста храна от малки български ферми, произведена с грижа за
човешкото здраве и природата. Това
заяви Росица Митова, изпълнителен
директор и съосновател на платформата на конференцията „Фермерските
храни“, организирана от „Регал“ и
„Икономедиа“.
Farmhopping е идея на трима приятели - Михаил Станчев, Росица
Митова и Руслан Вакрилов, които в
края на 2011 г. обединяват усилия, за
да помогнат на малка ферма в Пирин
да намери финансиране и пазар за продуктите си. Идеята им преминава
през различни фази, еволюира и днес е
платформа, през която ферми популяризират и предлагат продуктите си,
а потребителите имат достъп до
свежа храна.
„При нас фермерът сам създава профила си, сам определя цените си, сам
слага описанието на продуктите си и
качва снимките им. Реално потребителите купуват не от нас, а директно от
производителя“, каза Роси Митова.
Компанията няма складове и не
оперира с наличности. За доставки в
сряда клиентите подават заявки до
понеделник. Фермерът ги проверява, като влиза в профила си, след което закарва продуктите на адреса на
Farmhopping.
„Задачата ни е, тъй като потребителят седмично пазарува от няколко
производителя, да комбинираме всичко
във farmhopping кашон и да извършим
доставката. Правим доставки до дома
или доставки до т.нар. наши кооперативи, където група хора заедно взимат поръчките си“, обясни Митова.
По думите й платформата работи
на принципа на eBay, но за фермери. Този
вид платформи, отбеляза тя, трябва
непрекъснато да се борят със скептицизма на хората, които купуват он°2 I CIII I МАРТ 2016

лайн, въпреки че само 1% от милионите
транзакции на eBay са с негативен коментар. За да се избегне този проблем,
е много важно да се създаде общество
на доверие между производители и клиенти. Как във Farmhopping използват
колективната интелигентност, или
това, което наричат краудсорсинг, за
да се справят и да гарантират в същото време качеството на продуктите,
реализирани през платформата?
„Много хора ме питат – и потребители, и инвеститори, които имат
интеракция с платформата, как гарантираме качеството на продуктите.
Не го гарантираме. Отговорността за
качеството е на нашите потребители и клиенти. Това е странно, но работи. Задачата ни е да създадем пространство, където обратната връзка
от потребителя веднага бива чута“,
обясни Роси Митова.
Ролята на Farmhopping е да селектира фермерите, с които работи. За да
започне да продава през платформата,
производителят първо трябва да бъде
одобрен. Екипът проверява дали е регистриран земеделски стопанин, дали
наистина има ферма. Отиват на място, опитват продуктите и проследяват процеса на производството им.
На етапа, на който профилът на
фермера е активен, операторът на
платформата разчита за качествения
контрол на самите потребители. С

информацията за всяка доставка клиентът получава имейл с молба да оцени продуктите и да напише коментар
към фермера. Мнението на потребителя стига до производителя, който
може да подобри продуктите си на
базата на информацията. Клиентите
или благодарят, или сигнализират за
нередност, а фермерите много бързо
реагират, защото знаят, че продукт
с компрометирано качество вреди на
цялата платформа, обясни Митова.
Малко по-различна е практиката
на La Ruche qui dit Oui - френски startup,
конкурент и партньор на Farmhopping.
Росица Митова разказа как те използват колективната сила, за да правят
доставки и да се справят логистично
с модела си. Компанията стартира
година и половина преди Farmhopping
с около 150 пъти повече финансиране.
В момента оперира на шест пазара,
сред които Великобритания, Германия,
Белгия и Франция.
В центъра на концепцията на френския startup са производителите, обясни Митова. Всеки сам слага цени, определя описанията на продуктите, но те
използват т.нар. кошери като локални
точки за доставка. Това са кооперативи, където фермерите, вместо да доставят предварително продадените
продукти и след това да си тръгнат,
изчакват клиентите да пристигнат,
за да си ги вземат. „Получава се нещо като фермерски пазар, на който
обаче продуктите вече са разпродадени онлайн“, отбеляза Митова. По
този начин компанията расте много
бързо, защото няма логистика за разлика от българските си конкуренти.
Платформата се ангажира единствено
с маркетинга.
Независимо от разликите крайната
цел и на двете платформи е споделената консумация и солидарното земеделие, при които освен, че се снабдяват
с продукти потребителите могат да
се чувстват и част от самата ферма,
стана ясно от презентацията.

Боженци
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98% от сиренето на пазара е
от български производители
Купувачите или залагат на познати марки,
или в насипната витрина избират според цената
Мара ГЕОРГИЕВА

С

ПОРЕД СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ пикът в консумацията на сирене в
България е през 2013 г., когато достига 16.4 кг на глава от населението.
Следва лек спад, но дори и тогава—през
2014 г., консумацията е с 42% повече, отколкото през 2000 г.
Пазарни проучвания твърдят, че през
2014 г. производството на всички видове
сирена бележи ръст от 14.5% в сравнение
с 2013 г. Специално при бялото саламурено сирене по това време той е 21%, а при
имитиращите продукти с растителни
мазнини—34%. Маркетингови изследвания сочат, че делът на продажбите на
бяло саламурено сирене в търговските
верги и супермаркетите расте и надхвърля 40% и в обем, и в стойност. В същото време продажбите в магазините
с до 40 кв.м спадат—средно около 10% и
в обем, и в стойност.

Тенденции
„Като цяло категорията на сирената е
сравнително стабилна независимо от
лекия спад през последната година според някои изследвания“, коментира Мая
Герасимова, директор маркетинг и продажби в „Димитър Маджаров—2“ ЕООД.
По думите й бялото сирене е типично
български продукт, така че 98% от пазара се държат от български производители. „Друга добра новина е, че само
3% от покупките в домакинствата са
на частните марки на веригите (private
labels), което означава, че потребителите или залагат на познати брандове, или в насипната витрина избират
според цената. Намалява делът и на
продуктите с растителни мазнини, а
все повече производители избират да
заложат на БДС технологията като
утвърждаваща качеството на продукта“, обобщи Мая Герасимова. И уточни,
че фирма „Димитър Маджаров“ има 3%
ръст на продажбите при сирената през
°2 I CIII I МАРТ 2016

Разцветът на специализираните магазини
за млечни продукти ще продължи, защото
те създават усещане за връзка с корените.

ЙОЛИТА БОТЕВА

маркетинг директор на ОМК

Само 3% от покупките в домакинствата
са на частните марки на веригите

МАЯ ГЕРАСИМОВА

директор маркетинг и продажби в „Димитър Маджаров—2“ ЕООД

Българинът трудно прави компромис
с качеството на това, което обича.

ЙОРДАН КАЛЧЕВ

ръководител глобална бизнес единица “Храни” във “Фикосота”

2015 спрямо 2014 г.
Йордан Калчев, ръководител глобална
бизнес единица “Храни” във “Фикосота”,
също твърди, че през последната годи-

на пазарът на бяло саламурено сирене в
страната остава стабилен като килограми с плавен ръст в стойност. Калчев
също отчита традиционния интерес
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Делът на продажбите на
бяло саламурено сирене
в търговските верги и
супермаркетите расте и
надхвърля 40% и в обем, и в
стойност.

Делът на насипното
сирене е над 70%, но
с всяка измината
година продажбите на
предварително опаковани
продукти се увеличават.

на българите към бялото саламурено
“Потребителите веднага реагирасирене не само в страната, но и при ха положително. Много от тях преживеещите зад граница. “Българинът откриха вкуса, който обичат, други
трудно прави компромис с качество- получиха уверението, че продуктите,
то на това, което обича. Хората все които купуват, са с неизменно качестпо-често си купуват качествено сире- во. Потребителите се умориха от аноне, произведено с гарантирани сурови- нимни марки и продукти, появяващи се
ни, с безупречна технология на произ- през годините, при които изкушаващо
водство и марка, която гарантира за ниските цени впоследствие се оказват
това”, посочва още една тенденция на голям компромис”, коментира Йордан
този пазар Йордан Калчев. И уточня- Калчев.
Най-често купуваната разфасовка е
ва, че през есента на миналата година
„Фикосота“ е регистрирала марката от 1 килограм, отчитат маркетолози.
Bulgarea за производство на сирене и „Делът на насипното сирене е над 70%,
кашкавал по БДС.
но с всяка измината година делът на

Тенденция за 2015 г.
е изпреварващят
развитието на пазара
ръст на сиренето
и кашкавала от козе
мляко.

предварително опакованите продукти расте. Това е в сила особено за наложените брандове, които гарантират
качеството на продукта“, отчита Мая
Герасимова.
„Интересна тенденция за миналата
година е сериозният ръст на козе и краве мляко за сметка на овче и биволско.
Продуктите от козе мляко—сирене,
кашкавал и кисело мляко, следват тази тенденция на изпреварващ развитието на пазара ръст“, посочва Мая
Герасимова. По думите й характерно
за фирма „Димитър Маджаров“ е, че тя
е „изключително наложена като 20
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производител не само на краве сирене,
което е по БДС технология, но също и на
овче, козе и биволско, които заемат над
30% от продажбите на сирена от дружеството“.

Имитации, внос, износ
Анализ на пазара на млечни продукти,
подготвен от Центъра за агрополитически анализи към Института по аграрна икономика и представен в началото
на тази година, посочва, че периодът
от 2006 до 2015 г. е показателен за кризата в млечния сектор, предизвикала
огромен дефицит на българско мляко и
постепенното навлизане в продуктите на вносни растителни масла. Според
проучването през 2006 г. консумацията
на бяло саламурено сирене в страната
е достигала 60 хиляди тона годишно,
а през 2014 г. пада до 13 хил. тона. В същото време така наречените млечни
деликатеси с растителни масла се настаняват трайно на пазара—от нула
потребление през 2006 г. консумацията
им през 2014 г. достига 59 хил. тона.
Продължаващото ембарго за внос
на някои хранителни продукти в Русия
постави част от производителите на
млечни продукти в страната на колене.
Причината е, че в страната започна внос на млечни продукти от други
°2 I CIII I МАРТ 2016

европейски страни, предназначени за
руския пазар. Според производители
част от тези продукти се продават на
дъмпингови цени. Статистически данни сочат, че вносът на сирене през 2014
като количества е 17% от целия внос на
млечни продукти в страната, доминиран от мляко, сметана, суроватка.
Бялото саламурено сирене остава
основен експортен продукт на България.
През 2014 г. са изнесени 21 534 тона (15%
повече, отколкото през 2013 г.)—главно
в Гърция, Германия и САЩ. Данните до
август 2015 г. показват, че износът е
намалял с 6% до 14 000 тона, от които
около 5000 са за страни извън ЕС.

Перспективи
Експертите от Центъра за агрополитически анализи към Института по
аграрна икономика прогнозират, че до
2020 г. е възможно консумацията на бяло саламурено сирене в страната леко
да се повиши, но максимумът, който може да достигне, е 18 хил. тона годишно.
Останалото производство на бяло сирене изцяло ще отива за износ, се твърди в
анализа им. Те очакват, че през 2015 и 2016
г. ще има лек спад до 50 хиляди тона на
имитиращите продукти с растителни
масла, но потреблението им ще остане
в тези рамки и в бъдеще.

Според Йолита Ботева, маркетинг
директор на ОМК, потребителите
„ще продължат с традиционни предпочитания към трайните млечни продукти в избора си (бяло саламурено сирене
и кашкавал от краве мляко) поради хранителните навици и типичната употреба в българската кухня, където те
са както за директна консумация, така
и като съставки в приготвени ястия“.
„Само значението на съотношението
вкус–цена–качество при богатия избор ще придобива по-голяма тежест.
Именно заради това разцветът на
специализираните магазини за млечни
продукти ще продължи, защото там
освен всичко всеки потребител има и
усещането за връзка с корените, сантимента от традицията (в храненето), остава чувството за гарантирано
натурално качество на продуктите“,
коментира Ботева.
„Вносните трайни продукти няма
да изместят местното производство
въпреки често атрактивната цена
(обусловена или от благоприятните
за млекопреработватели от други европейски държави условия, като например, че са произведени от отлично по
качество сурово мляко с финансова подкрепа от държавата, или защото са с
имитиращ млечен състав)“, категорична е Йолита Ботева. Според нея „интересните и модерни млечни продукти, с
които българинът посвикна като присъствие (тип моцарела, синьо сирене,
пармиджано реджано, скаморца и пр.),
ще присъстват като разнообразие, но
няма да спечелят по-заслужено място в
хладилника в българските домове“.
Йолита Ботева прогнозира също, че
ще наблюдаваме подобряване на вида
на българските продукти като опаковка. „Най-продаваният грамаж все
по-малко ще е в диапазона 700 г – 1 кг, а
по-скоро ще имаме разнообразни и естетично по-удобни по-малки опаковки,
които позволят и опитване, и опции
купувачите да вземат една марка за
директна консумация и друга за влагане
при приготвяне“, обобщава тя.
„Сега сиренето с нефиксирано тегло
(насипно или пакетирано) представлява по-голям дял от потреблението, но
с развитието на търговската среда в
страната изборът на рафтовете ще
се ориентира все повече към пакетирани продукти с точно тегло и с по-добър
профил на печалбата за търговците“,
твърди Йолита Ботева.

П А З А Р И 21

°2 I CIII I МАРТ 2016

22 П А З А Р И П Л Ю С

Почистващите препарати

Предпочитанията клонят
към многофункционалните
Христиана НЕДЯЛКОВА*,

С

езонът на пролетното почистване наближава и домакинствата
започват да си набавят нужните
средства и препарати, за да бъде то
максимално ефективно и минимално
трудоемко. През миналата година в
страната са продадени почистващи препарати за почти 49.3 млн. лева, което е с 0.31% повече, отколкото
през 2014 г., сочат данните на Nielsen
Bulgaria. Според целите си почистващите могат да бъдат разделени на пет
основни подкатегории—препарати за
почистване на дома, на тоалетна, на
прозорци, за миене на съдове и кърпи за
почистване.
Най-голяма и единствената развиваща се през изминалата година е подкатегорията

Препарати за почистване на дома по цел
(Относителен дял в стойност, %)

49.3

5% 2%
6%

млн. лева е стойността
на почистващите
продукти, продадени
в страната през 2015 г.

Почистващи
препарати за дома
През 2015 г. тя е генерирала продажби за
малко над 23 млн. лева, което е с 1.26% повече в сравнение с 2014 г. Продадените
количества нарастват с 1.14% за същия
период. Тази подкатегория обхваща
многофункционалните почистващи
препарати—абразивни и неабразивни,
както и препаратите за почистване на
котлен камък, за почистване и полиране
на под, на метални повърхности, на керамични котлони, на офис техника.**
Основен канал за продажба на почистващи препарати за дома са хранителните магазини над 300 кв.м,
които имат 44.5% дял в стойност от
общите продажби. За последните три
години супер- и хипермаркетите***, които са основен канал, постепен- 24
*отдел „Обслужване на търговските вериги“
** В подкатегорията не се включват само специализираните препарати за почистване на: фурни, грилове, фритюрници, хладилници; дамаски,
мокети; мухъл; пластмаса и пластмасови повърхности.
***В разгледаните обобщени данни са включени
и данни от „Кауфланд България“
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Продажби на основни групи по вида на продукта и неговия
състав в търговските канали (2015 спрямо 2014 г.)
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но губят дял в стойност—46.1% (2013);
44.7% (2014) и 44.5% (2015). Следващият
по важност формат магазини за подкатегорията отново са хранителни, но
с размер между 41 и 300 кв.м. През последните три години те повишават
дела си в стойност от 23.2% (2013), през
24.1% (2014) до 25.3% (2015). Почистващи
препарати за дома се продават още в
магазините на традиционната търговия (обекти под 40 кв.м) и магазините
за битова химия. Важността на тези
два канала остава постоянна през годините. Може да се каже, че потребителите на тази категория продукти
постепенно изместват своето търсене от най-големите магазини към
по-малките и по-удобни, но темповете са бавни.

Според вида на продукта
и неговия състав

онален продукт, пред това да търсят
отделно решение за всеки проблем.
Малките и смесените магазини, основно представители на традиционната
търговия, през последната година са
изостанали в развитието на тази
категория. Със сигурност по-тесният
асортимент и по-малкото пространство в тези обекти допринасят за спада в продажбите.
Разрезът на почистващите продукти според отделните части на дома,
които се почистват с тях, отново
показва, че на първа позиция по дял в
стойност са препаратите за универсална употреба (58.6%). Следват препаратите за кухня (16%), за баня (8.3%), за
пода (7%), а препаратите, приложими
и в банята, и в кухнята, имат 4.3% дял
в стойност.

Препаратите
за миене на съдове
са втората по големина категория
препарати за дома. Те генерират 19.6
милиона лева за 2015 г., което е с 0.40%
по-малко от 2014 г. Разделението на
тези препарати е според степента на
концентрация. Основните продажби са
на неконцентрирани продукти (95.1% в
стойност). През последната година те
спадат с 3.9%. За сметка на тях концентрираните и силно концентрираните
се развиват положително. По всяка вероятност потребителите се ориентират към по-ефективни решения.
Най-масова е употребата на течни
препарати за миене на съдове (77.9% дял
в стойност), в пластмасови бутилки
(91.4% дял в стойност). Гелообразните
препарати, които основно се предлагат в кутии, губят продажби и пазарен

Важност на различните канали за препарати за миене на
съдове (%)
27.4

33.2

27.3

34.7

Супермаркети над 301 кв.м
Малки смесени магазини

5.7

Кърпи за почистване

29.7

5.7

Кърпите за почистване са категорията
с най-малък дял. Основна тежест в нея
имат универсалните кърпи за различни
повърхности. В тази категория попадат микрофибърните кърпи с широко
приложение в домакинството. Спадът
в категорията е движен от сравнително малките сегменти кърпи за мебели
и за пода, които губят продажби през
2015 г. Основните кърпи—за универсална употреба и специализираните за
прозорцию, показват ръст.

Хранителни магазини от 41 до 300 кв.м
Битови химии
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Специализираните продукти за почистване на прозорците са генерирали
продажби за 2.7 млн. лева през 2015 г., но
също регистрират спад (–0.51%) спрямо
2014. Продуктите под форма на спрей
имат дял от 71.5% в стойност. 27.8%
представляват продуктите, които
са в обикновена бутилка, било то като
пълнител за спрейовете или директно
за нанасяне. Много малка е частта на
мокрите кърпи за почистване на стъкла, но те са удвоили продажбите си в
рамките на една година.
При продуктите за почистване на
прозорци различните търговски формати имат почти еднаква важност—
през 2015 г. магазините над 300 кв.м.
продават 30.6% (33.8% през 2014), магазините между 41 и 300 кв.м. имат 30.9%
дял (28.1% през 2014), малките и смесените магазини са с 27%, сравнително стабилен през двете години, а битовите
химии генерират останалите 11.5% от
продажбите (0.9 пункта ръст спрямо
2014 г.).

31.5

Важност на различните канали за продажбите на
почистващи за тоалетна (%)
2014
2015

Продукти за тоалетна
Продажбите на препаратите за почистване на тоалетна достигат почти 2.8 милиона лева през изминалата
година, като регистрират спад от
0.47% спрямо предходната година. Те са
предимно под формата на гел (83.2%).
Течните препарати имат дял от 16.2%
и съвсем малка част са под формата на
таблетки. Основен канал за продажба
на препарати за тоалетна са хранителните магазини над 301 кв.м, следвани от магазините между 41 и 300 кв.м.

Препарати за прозорци

се обособяват четири групи—многофункционални, абразивни почистващи
препарати, препарати срещу варовик
и други. Най-голяма част от категорията (70.2% в стойност) са продуктите,
които могат да се използват за различни повърхности и цели едновременно.
Следват абразивните почистващи
препарати с 13.6% дял в стойност.
Препаратите срещу варовик имат дял
от 7.6% в стойност. Последната група
е обобщаваща за различни типове продукти, които не попадат в някоя от
изброените групи или не съставляват
сами по себе си достатъчно голям дял
в категорията.
Отчетливо расте потреблението
на продукти с по-широко приложение
вероятно защото купувачите предпочитат да купуват един многофункци-

2014
2015

дял в стойност.
Препарати за миене на съдове се
продават основно в средните по големина магазини и в традиционната
търговия.
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Nivea е промолидер при
слънцезащитната козметика
Собствените марки на търговските вериги имат дял от около 34%
Боряна ГЕНЧЕВА,
по данни на

Промоциите по марки

www.focusmr.com

(2015 спрямо 2014, %)

N

IVEA (BEIERSDORF) е с най-голям дял
от брутната рекламна стойност на промоциите на слънцезащитни продукти през 2015 г. по данни
на Focus Market Research. Делът на марката рязко нараства (с осем пункта) и
достига 23% от общия GAV на промоциите в категорията през изминала- ти между 2 и 6%. От тях спад има при
та година. Засилена промоактивност Garnier (L’Оreal), Sun like, Sundance (dm)
се наблюдава и при “Бочко” (Lavena) – с - до около 3%, и при Velnea (Lilly) и Eveline осем пункта до над 11%, и при собстве- до около 2%. Делът на Carroten (Sarantis)
ната марка на “Билла” - Му - два пункта нараства с над два пункта до 6.4%. Сред
увеличение до 7.4%.
изгряващите звезди на промонебосклоВероятно тази активност е прово- на са Cabana sun (Linco Care) и “Здраве”
кирана от Cien – промолидерът на 2014 (“Арома”). И двете марки тръгват почг. Собствената марка на дискаунтъра ти от нищо през 2014 г. и достигат съLidl задържа дела си от GAV в категори- ответно над 5% и 3% през следващата
ята почти постоянен за двете години година.
- около 19%.
Общият дял на 14-те водещи марки
Делът на Piz Buin (France Greiter) пада от GAV на промоциите в сектора се
от 13% на 1% за година, а на Lilien (Union увеличава от 87% на 91% за година.
Cosmetic) - от 9% на 1%.
Разгледано по компании, промолидеОсем марки са с дял от GAV на про- ри на миналата година са Beiersdorf с
моциите на слънцезащитни продук- 24% дял от GAV на промоциите в десет
водещи търговски вериги и дрогерии,
*GAV анализът (GAV = GrossAdvertisingValue), койLavena - с 12%, и Sarantis - със 7%. L’Оreal е с
то „Фокус“ предоставя наред с мониторинга
4%. Общият дял на собствените марки
на промоционалните цени, е качествен анализ,
базиран на обсега на брошурата/промоцията
при промоциите в категорията е 34%
(например национални спрямо местни брошу(Lidl e с 20.5%, “Билла” – с 8%, dm и Lilly
ри), формат/вид на брошурите, както и обем
на всяка промоция (в кв. см)
Drogerie - с по около 3%).

14.6

Nivea

22.9
19.4
18.8

Cien
2.9

Bochko

11.3
5.4
7.4
3.7
6.4

My
Carroten
Cabana sun

0.4
5.2
5.0
3.3

Garnier
Zdrave

0.0
3.2
3.3
2.8
2.7
2.5
3.4
2.4
3.9
2.2

Sun like
Sundance
Velnea
Eveline

9.2

Lilien

1.3

Piz Buin
2014

12.9
1.2
2015

Дял на производителите от промоциите на слънцезащитна
козметика от промоциите в основни търговски вериги (% от GAV, 2015)
Kaufland
Lidl
Billa
Lilly
Metro C&C
DM
Remedium
Hit
Apteka Medea
Elitis
Beiersdorf
Private Labels

40.9

22.9

8.8

5.7

5.2

6

5.1

5.7

100
35.4
18.4

9.4

3.4

8.1

29.6
17.9
14.3

9.3

7.1
19.0

1.9
3.1

4.8

8.9
3.3

12.7
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7.7
6.2

5.8

11.9

18.9

4.7

4

20.7

42.8
36.8

Union Cosmetic S.R.O.

5.0

Aroma

Loreal

6.4

37

5.9
6.3

14.6
68.2

Sarantis

6.7
14

56

12.8

Lavena

46
28

Linco Care

Johnson & Johnson

Eveline

10.1

15.5

6.4
19

35

13.2

Други
ИЗТОЧНИК: FOCUS MARKET RESEARCH
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Ярослав Бром, мениджър продажби на Budweiser Budvar:

Въвеждаме депозитна система
за бутилките в България
Публикувахме информация, че
през 2015 г. производството и
износът на бирата Budweiser
Budvar („Будвайзер Будвар“) са
нараснали с 10% на годишна база.
И че са достигнати исторически
рекордни нива за 120-годишното
съществуване на пивоварната в
Ческе Будейовице. На какво се дължи
този успех?
От една страна, на нарастването на
потреблението на чешкия пазар, където пазарната ни ниша е от около
8%. Но преди всичко растежът идва
от експорта. Исторически имаме
силна позиция в това отношение,
защото още по време на плановата
икономика пивоварната беше насочена към износа. През миналата година
бяхме много успешни на основните ни
експортни дестинации. В Германия,
Словакия и Полша ние сме на първите
места. Спада в обемите за Русия успяхме обаче да компенсираме на други пазари. Много успешна за нас беше
Югоизточна Европа. В Сърбия например пораснахме с 40%, в Хърватия с
30%. Вярваме, че за 2016 ще вървим
със същите темпове, включително и
в България.
Наричате пивоварната в Ческе
Будейовице микропивоварна. В
същото време през миналата
година тя е произвела над 1.6 млн.
хектолитра бира и е изнесла почти
0.9 млн. хектолитра за 76 страни.
Как точно дефинирате понятието
микропивоварна?
В сравнение с международните гиганти ние сме микропивовар. Това се дължи на обстоятелството, че спазваме
абсолютно традиционната технология и суровините, които се влагат в
производството на пивото, са автентични. Понеже сме държавна пивоварна, а не част от голям концерн, подложен на силен натиск за поевтиняване
на продукцията, сме изключително
успешни.
°2 I CIII I МАРТ 2016

Ярослав Бром
е мениджър продажби в „Ческе Будейовице“ - пивоварната, производител на
Budweiser Budvar. Завършил е търговия
в икономическия институт в Прага и в
Милано. Започнал е в пивоварната преди четири години със задачата да се
грижи за по-малки пазари в Латинска
Америка. След това поема пазарите в
Югоизточна Европа – бивша Югославия, България, Румъния, Унгария. Сред
задачите му сега е и отварянето на
дъщерна търговска фирма на пивоварната в Словакия. Компанията има
собствени дистрибуционни дружества още в Германия и в Англия. В другите държави работят по различни други начини.

Кое е уникалното на вашата технология?
Пивото Budweiser Budvar се произвежда от оригинални висококачествени
съставки—хмел от региона Сааз, подбран малц от Моравия, специална мая
и изворна вода, добивана от артезиански кладенци на 300 метра дълбочина.
Алкохолното съдържание на напитката е 5%. И бирата ни отлежава 90
дни, докато придобие качеството си.
Стандартът на другите производители е 30–40 дни и пускат пивото на пазара. В този смисъл ние сме изключително
консервативни, що се отнася до спазване на традиционната технология

Казахте, че всяка бутилка се произвежда на едно и също място в света.
Как успяват да осигурят суровини при
този ръст?
Със суровините няма проблем, справяме се. Обаче на този етап достигнахме
тавана на производствените си капацитети. И имаме инвестиционен план
да ги разширим в следващите пет години. Търсенето на нашата бира бързо
се увеличава и затова ще увеличим производствения капацитет от 1.6 млн. до
2 млн. хектолитра, но в никакъв случай
няма да съкратим срока за отлежаването на бирата.
Сигналите от българския пазар са, че
потребители са склонни да експериментират с различни видове бира.
Това местна тенденция ли е или се
наблюдава и в други страни?
Мога да говоря за пазарите в Югоизточна Европа, които са моя грижа.
Очевидно е, че там потребителите търсят и харесват чешката бира. В Сърбия, Хърватия, Македония,
Словения и Унгария интересът към
будьовицката бира расте непрекъснато. Ние виждаме, че тази тенденция е постоянна и затова искаме да
предложим нашата бира на колкото
е възможно по-голям брой консуматори. Освен това знаем, че тенденцията няма да трае вечно, и затова сме
подготвени да излизаме на пазара с
определени иновации. В Сърбия например освен нашия експортен Lager вече
предлагаме и тъмна бира.
Какво ново можем да очакваме на
българския пазар?
С партньора ни Carlsberg („Карлсберг
България”) въвеждаме системата за връщане на бутилките. Така предлагаме на
потребителите по-достъпна цена, тъй
като в нея няма да влиза стойността
на амбалажа. Преди бирата беше достъпна до по-тесни слоеве от населението, сега се надяваме да увеличим
кръга им. Тоест разширяваме гамата
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на вносните бири в България, но все пак
на поносима цена. В България светлото
пиво Budweiser Budvar Pale Lager вече се
предлага не само в бутилки от 0.33 л и
0.5 л, но и наливно.
В какво точно се изразява партньорството на пивоварната в Чешке
Будейовице с “Карлсберг”?
Работим с тях на няколко експортни
пазара. “Карлсберг” е нашият изключителен представител за България,
Сърбия, Черна гора, Хърватия и Унгария.
Пивоварната ни внася бирите на
“Карлсберг” в Чехия. Спокойни сме, че с
тяхната търговска мрежа те са в състояние да осигурят правилната дистрибуция. Ценим факта, че “Карлсберг”
оценява високо възможността да продава чешка бира, което е от негова полза.
На какъв етап е 100-годишният
съдебен спор с Anheuser-Bush InBev
(“Анхойзер Буш Ин Бев”) за правата на
марката Budweiser?
Има цяла редица съдебни дела и в преобладаващата част от страните
ние печелим правото да използваме

марката Budweiser. Така е в Испания,
Португалия и Норвегия. Само за американския континент правата са на
”Анхойзер Буш Ин Бев”. Ние заобикаляме това положение, като дистрибутираме там същата бира под името
Czechvar (“Чеквар”).

защото така съществува безспорно доказателство, че будьовицкият
Budweiser се произвежда от нашия пивовар. Това е международно признание
в рамките на ЕС, че тази бира се произвежда в Будвар.

Извън този контекст дали има
смисъл една малка пивоварна да реКак рефлектира този спор върху
гистрира географско наименование, за
вашите продажби и върху имиджа на
да подпомогне бизнеса си?
бирата?
Вдъхновява ни, защото прилича на бит- Да, би могло. Има и запазена марка
ката между Давид и Голиат. Те са най- “Чешка бира”, която успешно се използва
голямата компания в сектора в света, от редица малки чешки пивовари
а ние сме малък пивовар в сравнение с
техния мащаб. А и, обективно поглед- Неприключилият спор с “Анхойзер Буш
нато, правото върху марката би тряб- Ин Бев” ли е причината пивоварната
вало да принадлежи на нашия пивовар, все още да е държавна?
защото той е позициониран там, там Собствеността на пивоварната 100%
е възникнал и носи името на града. И по- е държавна и патрон е земеделското
голяма част от съдилищата приемат министерство. Неприключилият спор
този аргумент.
е само една от причините. Факторите
са няколко – пивоварната е в Чешката
Фактът, че Budějovické pivo (Budweiser република, плаща данъци там, част от
печалбата отива в бюджета. Въпросът
Bier) е защитено географско наименос приватизацията не е на дневен ред.
вание за територията на ЕС, свързан
Въпросите зададе
ли е с този спор?
Тази регистрация е много съществена,
Боряна ГЕНЧЕВА
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ЕС финансира късите вериги на
доставка и местните пазари
Само обединения на производители може да кандидатстват по
подмярка 16.4., каза д-р инж. Мая Нинова, държавен експерт в МЗХ
Ася МАНДАДЖИЕВА

С

амо обединения, а не индивидуални
играчи, могат да кандидатстват
по новата мярка 16 (подмярка 16.4.)
от Програмата за развитие на селските
райони, което е голямо предизвикателство за земеделските производители.
Това каза в началото на презентацията
си д-р инж. Мая Нинова, държавен експерт в дирекция „Развитие на селските
райони“ към Министерството на земеделието и храните, на конференцията
„Фермерските храни“, организирана от
„Регал“ и „Икономедиа“ по европейски
проект. Тя представи възможностите,
които европейското финансиране дава на българските производители по
ПРСР 2014 - 2020 г., по-конкретно къде
се фокусира държавата по отношение
на подкрепата на т.нар. къси вериги на
доставки и местни пазари.
Преди да започне прием на документи
по подмярка 16.4. (което се очаква да стане през следващата година), чрез SWOT
анализ МЗХ е установило нуждата от
обучение на земеделските производители по тематиката за късите вериги и
местните пазари. Експертите са определили мярка 1 за трансфер на знания като особено важна в това отношение и по
нея ще се приемат заявления от август
до октомври т.г., отбеляза Мая Нинова.
Мярката дава приоритет на семинари
по теми, свързани с късите вериги на
доставки. По мярка 1, по-конкретно по
подмярка 1.1., могат да кандидатстват
центрове за професионално обучение,
университети, научни институти, които да организират курсове и семинари.
Отделно по подмярка 1.3. могат да се кандидатират и неправителствени организации от областта на земеделието
и околната среда. Дейността в случая
е свързана с организиране на посещения
в добре развити стопанства, които да
демонстрират практиките си.
Що се отнася до подмярка 16.4.
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(Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги
на доставки и местни пазари), целият
бюджет по нея е 8 млн. евро. За успешна
подготовка за кандидатстване трябва
да се познават добре дефинициите за
къси вериги на доставки и местни пазари, кои са бенефициентите, условията
за подпомагане, включително допустимите разходи, процедурите за одобрение на проектите и приоритетите
при класиране, изтъкна експертът.

Къса верига на доставки
е тази, в която участват ограничен
брой икономически оператори, поели
ангажимент да си сътрудничат и посветени на местното икономическо
развитие и близките териториални и
социални отношения между производители, преработватели и потребители.
Между производителя и потребителя
не може да има повече от един межди-

нен оператор. Когато става дума за
местни пазари, подмярката поставя
условия те да се намират в радиус от
75 км от стопанствата, производители на продуктите. В този периметър
трябва да се осъществяват и преработката, и продажбата на продуктите
на крайния потребител. Става дума за
разстояние по пътната мрежа.

Кой може да бъде подпомаган
Подпомагат се организации, които
изпълняват колективни проекти и са
обединение за къса верига на доставки
или обединение за местен пазар.
По мярката има и ресурс, който е за
популяризиране на дейността. Затова
обединението трябва да си измисли
име, за да е разпознаваемо, съветва
Мая Нинова.
За да са допустими за подпомагане
дейностите по популяризирането, те
трябва да информират потенциалните потребители какви са ползите от
покупката през съответния канал. При
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млн евро финансова помощ
отпуска Евросъюзът за обединения на производители,
които искат да продават
директно.

на участниците в него, дейностите,
които ще извършва, продуктите в
предмета на сътрудничеството, бизнес план и инвестиционен план, план за
популяризиране и договор за създаване
на обединението.
В едно обединение могат да се включат производители и на животински,
и на растителни продукти, отбеляза
Мая Нинова. Бизнес планът не е тежък и
сложен като тези, които се представят
по инвестиционните мерки, където се
очаква възвращаемост на инвестицията, посочи тя.

Приоритети

По думите на Нинова особено важни са
инвестиционният план и елементите
в договора за създаване на обединението, защото информацията ще е необходима при класирането на проектите
- по тази подмярка се дава приоритет
на проекти, които ще се изпълняват в
планински райони.
С предимство ще се ползват и проекти, в които са включени малки стопанства и признати групи или организации
на производители. Приоритетът ще
хил. евро е максималната
бъде с тежест 50%. За малки стопанства се приемат тези, които имат
стойност, за която може
стандартен производствен обем между
да кандидатства едно обе- 2000
и 7999 евро.
Друг критерий при подбора е свързан
динение.
с оценка на видовете продукти, включени в обхвата на сътрудничеството.
популяризирането трябва винаги да се Проекти, насочени към производство и
посочва и проектът, по който е финан- преработка на плодове и зеленчуци и на
сирано обединението.
продукти от животински произход, ще
се ползват с предимство.

500

Бенефициенти
По подмярка 16.4. бенефициентите са
обединения, които или се регистрират
като юридически лица по Търговския закон, или като обединения по Закона за
задълженията и договорите. Те трябва
да осъществяват хоризонтално и вертикално сътрудничество за изграждането и развитието на къси вериги на
доставки или на местни пазари.
Участниците в едно обединение могат да бъдат земеделски стопани, включително групи и организации на производители, малки и средни предприятия,
търговци на дребно, като участието на
земеделските стопани е задължително.
Обединението представя колективен проект за сътрудничество, в
който са посочени териториалният
обхват на късата верига на доставки
или на местния пазар, броят и видът

Как ще става кандидатстването
Финансирането на обединение за къса
верига на доставки или за местен пазар може да обхваща две фази. Първата
се определя като фаза на формиране на
обединението - то може да провежда
разяснителни семинари и срещи, може
да си наеме експерти за извършване на
маркетингови и други анализи, за помощ
при разработване на бизнес плана и инвестиционния план, както и планиране
на дейностите за популяризиране.
Втората фаза се свързва с функционирането на обединението, изпълнението на бизнес плана и инвестиционния
план.

Допустимите разходи
По тази мярка се прилагат нов вид
разходи, определени като опростени,

каза Мая Нинова. Бенефициентите получават безвъзмездна помощ, която се
отпуска под формата на стандартни
разходи.
„Избрахме на първа фаза разходите да
бъдат за проучвания на приложимостта на проекта – 5000 евро на година за
обединение за къса верига на доставки
или обединение за местен пазар. Те са допустими само за тази фаза на изпълнение“, отбеляза Мая Нинова. Предвидена
е сума и за стимулиране на интерес и
разширяване на състава – 10 000 евро
на година за обединение.
Когато говорим за стандартни разходи, трябва да не се забравя, че те ще
бъдат признати само ако са изпълнени
всички заложени дейности. Това е рискът на опростените разходи, изтъкна
експертът.
Следващият разход е този за текущи
дейности във връзка със сътрудничеството – 35 000 евро на година, допустими само за втора фаза на изпълнение.
Те са за офис, телефони, транспортни
разходи, за заплати на експерти и т.н.
Последният тип опростени разходи
са за популяризиране – 20 000 евро на
година. За да се признаят, трябва да се
предвидят реално изпълними дейности,
които да са възможни за отчитане, съветва експертът.
Другият тип разходи – преките,
зависят от представения план за инвестиции. В тях се включват преки
разходи за изпълнение на проекта за
сътрудничество. Тук попадат например
заплатите на хора, които ще продават
на пазара. „Важно е, че максималният
интензитет на помощта е 50%, и в
този смисъл се връщам на въпроса за
договора за функциониране на обединението – кой как ще участва“, напомни
Мая Нинова.
Едно обединение може да кандидатства максимално за 500 000 евро.
„Предвидили сме проектите по тази
мярка да са със срок на изпълнение до
5 години, като в тях влиза и първата
фаза. Възможно е да се кандидатства
и направо за втора фаза“, уточни
Нинова.
Министерството ще подготви
модел на типов договор за създаване
на обединение, защото по думите на
експерта разпределянето на отговорностите и финансовите ангажименти между участниците е много
важно за устойчивостта на организацията.
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Мирослава Дикова, Българско дружество за защита на птиците

Трябват стриктни правила
за фермерския пазар
лияе върху реномето на целия пазар.
Достатъчно е един да направи гаф и
това рефлектира върху всички останали. Затова организаторите на пазара
са въвели

Ася МАНДАДЖИЕВА

Ф

ЕРМЕРСКИТЕ ПАЗАРИ стават все
по-популярни в отговор на потребителското търсене на домашен тип продукти. Провеждането им
трябва да става по ясни правила, за да се
елиминират рисковете, и директните
продажби да излязат „на светло“. Това
изтъкна в презентацията си Мирослава
Дикова от Българското дружество за
защита на птиците на конференцията
„Фермерските храни“, организирана от
сп. „Регал“ и „Икономедиа“. Тя представи
опита на организацията в създаването
и управлението на фермерския пазар в
кв. „Борово“ в София, който функционира
от юни 2015 г. и се организира по проекта „За Балкана и хората“, финансиран
от Българско-швейцарската програма
за сътрудничество.
Изпълнителите на проекта искат
да покажат, че зоните от „Натура
2000“ дават възможност за развитие
на устойчив бизнес. „Когато купуваме
продукти от малки производители,
трябва да сме с ясното съзнание, че
подпомагаме и развитието на биоразнообразието, опазването на водата и
въздуха. Това е общото между птиците
и сиренето“, изтъкна Дикова в отговор
на въпроса защо екологичната организация се е ангажирала с инициатива в
сферата на директните продажби на
фермерски продукти.
Експертът обясни, че по проекта
се подпомагат планински ферми да затворят цикъла на производство и да
получават достоен приход от своята
дейност. Съдействието е главно в посока реализацията на продуктите, като
фермерският пазар е един от основните механизми.
„Възниква въпросът

Защо да регулираме пазара
Защо са ни нужни правила. Опитът ни
показа, че търсенето е много по-голямо
от предлагането, което създава възможност и недотам коректни произ°2 I CIII I МАРТ 2016

Строги правила

водители да се възползват от интереса към домашното и традиционното“,
посочи Мирослава Дикова.
По думите й регистрирането на
производителите продължава да бъде проблем. Въпреки очакванията, че
проектът “За Балкана и хората” ще
стимулира вълна от регистрации на
фермери, се оказва, че процесът се спира
от всякакъв вид пречки - психологически,
страх от водене на документация, от
това да влезе агенцията по храните
във фермата.
„Натъкваме се на редица проблеми,
включително мястото на провеждане
на пазарите. В момента ползваме общински пазари, но за мен те не са найдоброто място, защото на тях продават прекупвачи, а не производители“,
смята Дикова. Според нея

Пазарът е
културен феномен
Той е място за обмен – производителите предлагат директно на потребителите, които търсят местна свежа
продукция, а цената е важна и за двете
страни. Хората отиват да видят има
ли нещо ново, да се запознаят с човека,
който е произвел продуктите, да му
зададат въпроси.
Тя подчерта колко важно е за производителите да пазят имиджа на
фермерския пазар. Поради малкия брой
участници всеки от тях може да пов-

Всеки участник, който иска да продава,
трябва да е задължително регистриран
като земеделски производител, да може
да докаже, че той е произвел продукцията, да спазва хигиенните изисквания.
Произходът на продуктите да се удостоверява със съответните документи
и всеки да носи личната отговорност за
това дали си плаща данъците.
Мирослава Дикова изрази неодобрението си към спонтанните пазари, при
които прясното мляко се продава направо от багажника на колата. По думите й именно с инициативи като тази в
кв. „Борово“ директните продажби ще
излязат от сивата икономика.
„Производителите сами искат да
се организират по някакъв начин, за
да има контрол върху продукцията,
защото регистрацията не го гарантира. Постоянство в качеството не
се получава винаги, а то е важно, за да
не се компрометира пазарът. Затова
трябва да се назначи мениджър на фермерския пазар, който да има правото да
изключва недобросъвестните производители“, обясни експертът.
По нейно мнение цената на продуктите трябва да е честна, тоест и
производителят, и потребителят да
са доволни. Храната да идва от близко
разстояние, а не от хиляди километри,
да се спазват изискванията, свързани
с природосъобразното земеделие и животновъдство.
Според Мирослава Дикова образоването на самите потребители
е съществена част от успешното
развитие на директните продажби.
Единствената форма на сертификация е за биологични продукти, всичко
останало е по подразбиране, без ясна
дефиниция, посочи тя.
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Стоилко Апостолов, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“

Наредба 26 работи
Колкото е по-голям е делът на млякото, преработено във фермата,
толкова средната цена на продукцията ще бъде по-висока
Боряна ГЕНЧЕВА

В

ОБЩЕСТВОТО СЕ Е НАЛОЖИЛО мнението, че преработените храни от
животински произход са по-рискови за здравето на потребителите и
контролът над тях трябва да е по-голям. Затова и най-големите проблеми и
трудности при фермерските пазари и в
България, и в ЕС са свързани именно с този тип продукти. За зеленчуците не се
налагат специални регулации. Някъде от
50-те, 60-те години на миналия век регулацията за преработените храни от
животински произход става все по-сложна, изискванията - все по-високи, и асортиментът на произвежданите храни
– все по-малък и по-малък, каза Стоилко
Апостолов от фондация “Биоселена” на
конференцията “Фермерските храни”,
организирана от сп. “Регал”. През 2004 г.
Европейският съюз прие регламент 853
за храни от животински произход и тук,
в България, това удари като метеорит,
разказа лекторът. Докато силните асоциации на малките производители във
Франция, Италия и други успяват да наложат отпор, все още прохождащият
хранителен бизнес в България не оказва никаква съпротива. Регламентът е
приложен в цялата му строгост и през
2004-2005 г. масово са затворени малки предприятия, които произвеждаха
сирене. “На тях просто не им дадоха
шанс, макар че не всички бяха измамни,
а продукцията им - некачествена”, каза
Стоилко Апостолов. Така при 300 - 400
преработвателни предприятия страната осъмва с 240 мандри. Този “черен период в историята” продължава до 2010 г.
и рефлектира много тежко върху животновъдството. През 2007-2008 г. няколко
неправителствени организации, включително и на фермери, създават коалиция и започват да говорят, че няма шанс
секторът да се промени към по-добро,
ако регламент 853 продължава да се прилага по същия начин. Същият регламент
е валиден и във Франция, Италия и в цяла

“В началото имаше много проблеми.
Едно от неразбиранията беше, че регламент 853 дава рамките, но позволява на
държавите членки чрез техните министерства и агенции по храните да прилагат регламента гъвкаво за малки производители”, казва Стоилко Апостолов.
В крайна сметка след дълги преговори с
министерството през 2010 г. се появява
Наредба 26, която дава възможност на българските фермери, които отглеждат животни, да преработват месо, мляко, риба,
мед и да ги предлагат на краен потребител. Към наредбата има много критики и
от 2010 г. досега тя е променяна три пъти.
Европа, но там не се прилага така. През „Което означава, че хората имат интерес
медиите от коалицията показват мно- и съответно министерството проявява
жество примери за това как работят някакво разбиране, а съгласуването на промалки предприятия в тези страни.
мените с ЕК изисква време.
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Икономически ефект от инвестиция в собствена преработка
Продукция преди
инвестицията - 2014 г.

кг.(л)

биволско мляко мандра

26 420

овче мляко - мандра

8886

Приход, лв.

Продукция след
инвестицията 2015 г.

33 890.74 биволско мляко мандра

кг.(л)
11 078

13 044.73 овче мляко мандра
кисело мляко биволско

Приход, лв.
14 063.10

845

986

3521

17 922.50

кисело мляко овче

455

2032

сирене биволско

2436

14 415.40

сирене овче

1028

15.426.00

Приходи от продукция

46 935.47 Приходи от продукция

91 845.12

Преки разходи преди проекта

41 100.00 Преки разходи след проекта

57 900.00

Непреки разходи преди проекта
Разходи общо
Резултат (приходи–разходи)

5452 Непреки разходи след проекта

7420

46 552.00 Разходи общо

65 320.00

383.47 Резултат (приходи-разходи)

26 525.12

Ефект от собствена преработка и директна
продажба върху цената на млякото (Средна цена, лв.)
ИЗТОЧНИК: ПРОЕКТ „ЗА ЗЕМЯТА И ХОРАТА“

Биволско мляко
Собствена преработка и директна продажба
Продажба на мандра + преработка и директна продажба
Продажба на мандра
Биволско мляко
Собствена преработка и директна продажба
Продажба на мандра + преработка и директна продажба
Продажба на мандра

3.78
2.74
1.27

3.43
3.11
1.17
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Факт е, че наредбата работи. Чрез
проекта, по който работим вече четвърта година и който се финансира
от швейцарската агенция, успяхме да
направим наредбата от критикувана
работеща”, каза лекторът. Той уточни, че това е постигнато с подкрепа
на финансираща агенция и благодарение на възможността да седнат на
една маса със земеделското министерство и с агенцията по храните. Според
Апостолов проблемите идват основно
от това, че макар и наредбата да беше добре разписана, тя се интерпретира и прилага по различен начин от
съответните областни дирекции по
безопасност на храните. В рамките
проекта чрез обучения и срещи административни изисквания постепенно
се уеднаквяват. “Според мен за малките
производители вече е много по-лесно да
работят”, каза лекторът.
Като ефект от прилагането на наредбата Стоилко Апостолов представи реален пример от демонстрационна
ферма в с. Васил Левски край Карлово,
която отглежда 130 бивола и 500 овце.
Собствениците инвестират 52 хил.
лева в обект и техника за преработка
на млякото. Ефектът е, че приходите
от продажби на млечна продукция на
фермата нарастват от 46.9 хил. на
91.8 хил. лева. Финансовият резултат
се увеличава от 383 на 26.5 хил. лева.
Фермата преработва толкова мляко,
колкото може да продаде. Останалата
суровина продава на мандрата. В резултат средната цена на продаденото
мляко се увеличава. Мандрата плаща
1.27 лева за литър биволско и 1.17 лева
за литър овче мляко. За собствената
продукция, продадена директно, фермерите получават по 3.78 и 3.43 лева за
литъра. Така средната цена, получавана
от съчетаването на двата подхода, е
2.74 на литър за биволското мляко и 3.11
лева за овчето. Тоест, колкото е по-голям е делът на млякото, преработено
във фермата, толкова средната цена
на продукцията ще бъде по-висока, каза
лекторът.
Стоилко Апостолов обърна внимание
на факта, че по отношение на директните продажби трябват политики на
национално ниво. Все още доверието на
потребителите е крехко и трябва да
се внимава да се продават проверени
и качествени продукти. И трябва да
се опитваме да се обединяваме, за да
вървят нещата, добави той.
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Анита Балчандани,
партньор в OC&C Strategy Consultants:

„Последната миля“
се преформатира

П

РЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ британският ритейл пазар стагнира. В същото време се наблюдава
значително преливане на бизнес между
отделните канали. Какви предизвикателства поставя тази тенденция
пред търговците на дребно?
Търговският сегмент се преформатира
драматично през последните години.
Значително еволюира т.нар. последна
миля (the last mile, последната отсечка
от веригата за доставка на стоки, която включва пътя от транспортния
център до крайния клиент—бел. ред.).
Бързо се разраснаха модели като доставка до дома, click&collect и др., обслужващи
електронната търговия. През последното десетилетие нонфууд сегментът
във Великобритания е нараснал с едва
1%. В същото време дeлът на бизнеса,
който минава през home delivery и c&c
услуги, се е увеличил от под 10% до близо
20%. Очакванията ни са през следващото десетилетие този дял отново да се
удвои, така че до 2025 г. близо 40% от
нехранителните продукти в страната
да достигат до клиентите чрез някакъв
тип дистанционна доставка.
Каква е ситуацията при онлайн доставките на храни и какви допълнителните
пречки отчитате при тези категории?
В момента доставките на храни до
дома държат доста нисък дял от пазара—около 4%. Интересен е фактът, че
близо 60% от потребителите никога
няма да преминат към home delivery
услуги според актуално проучване на
OC&C Strategy Consultants. Това е група,
която твърдо предпочита да пазарува
в реалните магазини, било то заради
удобството на близката локация, незабавното изпълнение на поръчката,
невъзможността за дългосрочно планиране на нуждите и пр. Останалите
близо 40% обаче формират групата
на потенциалните клиенти на онлайн

Анита Балчандани
е партньор в глобалната консултантска компания OC&C Strategy Consultants
и сектор мениджър на звеното UK Retail.
Консултирала е търговски компании в
Европа, Северна Америка и Азия в сферите разрастване на бизнеса и стратегическо ориентиране към клиентите, с
фокус върху прехода от реален към мултиканален бизнес. Тя представи ключовите тенденции при онлайн доставките до крайни клиенти на уебинара
„Преоткриване на „последната миля”,
организиран от Retail Week.

канала. Причините те да не са пренасочили потреблението си досега са
чисто практически и касаят основно
недостатъци в практиките на „последната миля”. Като основна пречка са
високите разходи под формата на такси за доставка, прекалено висока стойност на прага, над който доставката
става безплатна, и пр. Значение имат
и липсата на гъвкави възможности за
получаване на поръчките, както и не
достатъчно добре структурираната
времева схема на доставките.
Как могат да бъдат преодолени тези
пречки?
Чрез скъсяване на сроковете, увели-
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чаване на работното време, създаване на динамична и гъвкава схема
за доставки и пр. Ocado например в
момента усилено търси решение на
оперативни проблеми от този тип.
В съвсем близко бъдеще търсенето на
иновативни решения за по-гъвкави
и по-удобни за клиента доставки ще
определи стратегиите на много от
мултиканалните търговци на храни. Нашето проучване сочи, че близо
60% от клиентите, които създават
онлайн кошница с покупки, се отказват от поръчката в последния момент преди да я чекират, защото не
са наясно с някои от детайлите. Те не
знаят например кога точно ще пристигне поръчката, дали ще са у дома
по това време и т.н. Тази непредсказуемост носи огромна вреда за развитието на услугата. Бизнесът може да
реши много от проблемите си, като
я направи по-опростена и по-ясна за
клиентите.
Как може бизнесът да е сигурен, че
прилага възможно най-ефективните
практики?
Всеизвестно е, че последната миля е
най-слабо оптимизираната зона при
много от бизнесите. Търговците на
дребно започват все по-усилено да
търсят ефективност в тази насока
чрез автоматизация на складовата
дейност, намаляване на pick-and-pack
разходите при обработка на поръчките и пр. Реално обаче близо 60% от
разходите по отсечката на последната миля са свързани със самата физическа доставка до клиента. Ключовата
задача на бизнеса ще бъде да оптимизира именно този етап от веригата.
Решенията ще стават все по-гъвкави
и мултитранспортни. Може би в бъдеще част от стоките ще достигат до
дома на клиента чрез алтернативни
превозвачи като Uber. Също важно е и
стратегическото позициониране на
складовите центрове в близост до
клиентите и създаването на гъвкави
модели за прехващане на поръчката от
най-близката локация.
Но ключът не е само в намаляването
на разходите, а също и в увеличаването на приходите. Основните начини за
това са разширяване на обемите и увеличаване на гъстотата, т.е. броя на извършените за час доставки в рамките
на определен район. Много важно е също
и проактивното управление на сред-

осмисли стратегиите си за управление
на категориите и да ги прeнастрои към
дигиталния свят.
Има ли разлика в маржовете на мултиканалните търговци на дребно и чисто
онлайн играчите?
През последните шест години онлайн
търговците поеха по възходяща траектория и стабилизираха маржовете
си на печалба. При мултичанъл търговци обаче доходността ерозира през
същия период. Част от причините са
дефлацията, конкурентният натиск
в хранителния сегмент и пр. Но силен
ефект имат и предизвикателствата
на последната миля, както и допълнителните рискове при управлението на
активностите през няколко канала. В
момента повечето търговци просто
прехвърлят клиентите си от реалния
към онлайн канала. Това няма икономически смисъл, при положение че електронната търговия може да бъде силен
инструмент за увеличаване на клиентската база и достъп до нови потребителски сегменти.
ната стойност на поръчките. Трябва
да се мисли и в посока повишаване на
маржовия микс на поръчките чрез подходящата комбинация от категории,
марки на производители и private labels
в портфолиото. Ако кросмаржът на
един търговец е под 25%, ще му е много
трудно да бъде успешен, без значение
каква средна стойност на поръчките
постига.
Как може да бъде повишена средната
стойност на покупките?
Способите са много—препоръки,
кръстосани продажби, up-selling и пр.
Търговците трябва да се научат да
ползват умело данните от клиентските транзакции, с каквито разполагат
в изобилие. Ключова обаче остава правилната архитектура на онлайн портфолиото. Бизнесът ще трябва да пре-

Близо 40% от клиентите
се отказват от онлайн
поръчката в последния
момент, защото не са
наясно с детайлите на
доставката.

Какви са механизмите, които могат да
задържат лоялността на клиентите?
Добър пример е абонаментният модел
на Amazon—Amazon Prime. Стъпки в тази насока прави и Ocado. Според нашите проучвания интересът на потребителите към абонаментните услуги
за доставка расте значително. В САЩ,
където тази практика е вече доста популярна, младата компания ShopRunner
например развива комплексен модел
за доставки с абонамент. Към нея са
регистрирани близо 150 търговeца, а
около 2.5 млн. са абонираните клиенти.
Очевидно е, че на този етап бизнесът
на дребно се опитва ефективно да обедини сили в партньорски програми.
Смятате ли, че партньорствата между търговци ще променят облика на
последната миля?
Партньорските програми позволяват
на търговците да разширят бързо бизнеса си при по-ниски разходи, като им
дават достъп до външна инфраструктура. Със сигурност може да се очаква,
че броят на партньорствата в света
на електронната търговия ще расте.
Като цяло се очаква значителен ръст
на иновациите в сегмента през последните пет до десет години.
Записа Жана ЧАНКОВА
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Защо да (не) се страхуваме
да купуваме храна онлайн
Онлайн и офлайн каналите ще се развиват ръка за ръка,
смятат Емил Вучков и Мирослава Цолова от „Моята ферма“
Ася МАНДАДЖИЕВА

Т

ЕНДЕНЦИЯТА Е КЪМ РЪСТ, макар и бавен, на онлайн пазаруването на
храни, като развитието на двата
канала за продажба—онлайн и офлайн,
ще върви ръка за ръка. Това заключение
направиха в своята презентация Емил
Вучков и Мирослава Цолова от „Моята
ферма“ по време на организираната
от „Регал“ и „Икономедиа“ конференция
„Фермерските храни“.
Потребителите се делят най-общо
на четири групи (GfK, 2010 г.), обясни
Вучков. Най-голяма е тази на хората, които първо проучват в интернет, а след
това купуват на място—37%. Следват
потребителите, които едновременно молове (84%) и търговски вериги (83%),
избират и купуват в магазина (32%), а електронната търговия бележи ръст.
най-малко (9%) разглеждат стоките оф- Онлайн продажбите на Wallmart наприлайн и после търсят в интернет къде мер все още са малко над 3%, но се очаква
да ги намерят по-евтино. Онлайн мага- през 2016 г. да надхвърлят 15 млрд. долара.
зините се фокусират върху четвърта- „Това ни дава надежда“, отбеляза Вучков.
та група—на потребителите, които
Защо купувачите предпочитат да
и търсят, и купуват от електронни пазаруват през интернет, обяснява
платформи, изтъкна Вучков— 22%, спо- той. Според проучване на PwC за 2015
г. 56% са привлечени от по-ниските церед проучването.
За онлайн търговците, специализи- ни. Удобството е важно за 46%, а 40%
рани в хранителния сегмент, проблем е са доволни, че са спестили ходенето
и устойчиво ниският темп, с който на- до магазина. Потребителите, които
растват продажбите на храни и напит- предпочитат реалния магазин, правят
ки през този канал. По данни на Business този избор, защото искат да видят и
Insider за периода 2001—2020 (като след опитат продукта (60%), а за 53% причи2015 данните са прогнозни) делът на ка- ната е, че стоките са налични.
тегорията „Храни и напитки“ дори към
Различни митове пречат на разви2020 г. едва ще надхвърли един процент тието на онлайн канала, смята Мира
от продажбите. За сравнение—към съ- Цолова от „Моята ферма“. Първият е
щата година категорията с най-голя- свързан с опасението на потребителя,
мо търсене—„Медия, спорт и хоби“, се че не е видял и пипнал продукта или че
очаква да достигне близо 70%, следвана ще му изпратят храни с изтекъл срок
от електрониката (50%), мебелите и
стоките за дома (31%).
През електронните
Има много фактори, които ще накарат тези графики да се променят, магазини ще се пазаруват
смята Емил Вучков. Въпреки че дори роповече бутикови продукти
дените след 1980 г. предпочитат да
купуват на място, например от дроге- от малки производители.
рии (91%), магазини за електроника (68%),
°2 I CIII I МАРТ 2016

на годност. Според Цолова аргументите са неоснователни, тъй като не на
всеки пазар или в супермаркет разрешават стоките да бъдат пипани или
опитвани. „В „Моята ферма“ преглеждаме продуктите, преди да ги опаковаме. Всеки от тях минава през ръцете
ни. Опитвали сме ги, знаем как се произвеждат, какви торове се използват.
Ако се случи някой клиент да е недоволен, го компенсираме или правим втора доставка“, обяснява тя. Освен това,
посочва Цолова, клиентът плаща при
доставка и може да прегледа продуктите, преди да ги плати.
Според Вучков за фермерите предимствата на онлайн канала са, че доставят на клиентите на добри за тях
цени, имат признанието на крайните
потребители и не се съобразяват с изисквания на веригите. Неудобството е,
че все още се купуват малки количества.
За крайните клиенти позитивите са,
че получават пресни продукти, с ясен
произход, без консерванти, спестяват
време и не носят тежки торби. Този
тип пазаруване обаче изисква време за
планиране на седмичния пазар.
Бъдещето от „Моята ферма“ виждат така: онлайн търговията няма да
измести продажбите на място, а двата канала ще се развиват ръка за ръка.
През електронните магазини ще се пазаруват повече бутикови продукти от
малки производители, пресни плодове и
зеленчуци, млечни продукти, месо, мед,
сладка, консерви и др., които основно се
свързват със седмичното пазаруване.
Магазинът остава за масови продукти и спонтанни покупки, ако нещо сме
забравили да купим или пък е свършило
внезапно, за десерти, алкохол, безалкохолни, цигари, като цяло—артикули,
които се купуват всекидневно. В този
смисъл представителите на платформата смятат, че в бъдеще онлайн
и офлайн магазините ще работят в
симбиоза.
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Промоциите се увеличават
като брой през 2015 г.
Месото и месните продукти, сладкишите и снаксовете
и алкохолът са категориите с най-много акции
Ния ДИАНОВА,

www.focusmr.com

GAV (2015 спрямо 2014, %)

К

АКВИ СА ТЕНДЕНЦИИТЕ в развитието на българския промоционален
пазар през 2015 г.? Има ли промени
спрямо предходната година? На тези и
на много други въпроси дават отговор
годишните анализи на пазара, които
FOCUS подготвя на база миналогодишните участия в брошурите.
Въпреки че някои от основните играчи в търговията на дребно в България
значително намалиха броя на брошурите си през втората половина и в края
на 2015 г., броят на промоционалните
активности през годината е нараснал
в сравнение с 2014 г., сочат данните от
годишните анализи на пазара на Focus
Market Research.
Сравнено с 2014 г., през 2015 броят
на промоциите се е увеличил с близо
11%, а брутната рекламна стойност
(GAV*) се е понижила като цяло с 3.5%.
Нарастване на GAV се наблюдава при
дискаунтъри, дрогерии и кеш енд кери
търговията, докато в електро- и направи си сам сектори намалява.
При супер-/хипермаркетите се забелязва спад на брутната рекламна стойност, но нарастване на броя на промоционалните активности с 8.5%.
През изминалата година средно в домакинство са получавани 46 брошури
седмично (броят остава същият като
през предходната година), а най-често
представеният формат е бил А4. При
„Кауфланд“, „Фантастико“ и „Пени“ преобладаващият формат е бил А3.
Разгледано по категории, голям ръст
има в броя на промоциите при козметиката. През 2015 г. те са нараснали с
почти 18%, сравнено с 2014 г.
В сегмента на храните подредбата
на топ промотираните категории
остава приблизително същата, както през предходната година. По брой

2.4
2.4
2.0
2.4
1.9
2.2
2.1
2.0

Procter & Gamble
Nestle
Bella
Henkel

промоционални активности на първо
място са месо и месни продукти с приблизително 19%, следвани от сладкиши/
снаксове (около 17%) и алкохолни напитки (12%). Общият брой промоции при
плодове и зеленчуци, взети заедно, е
4.5% за 2014 г., а за 2015 г. е около 4%.
Най-рязък спад на активностите се
наблюдава при замразените храни—с
около 1%, докато повечето топ категории при храните отбелязват ръст.
Анализът на пазара на бързооборотни
стоки по производители показва, че на
челно място по GAV е P&G с дял от 2.4%.
При Nestle, „Белла“ и „Фикосота“ се наблюдава най-голям ръст на дела на брутната рекламна стойност съответно
с 0.4%, 0.3% и 0.2%, докато при Henkel и
Unilever се отчита намаляване с 0.1%.
През последната година около два
пъти е нараснал делът на промоциите
при небрандираните продукти в хранителния сектор—например сирена,
млечни продукти, плодове и зеленчуци
и др. За сравнение—при детергенти,
козметика, бебешки аксесоари и грижа
за домашните любимци не се наблюдава ръст при небрандираните акции.
Водещи при типовете акции са тези без конкретна промоция, т.е. само
намалената цена, следвани от X% поевтино. Акциите с купон намаляват с
2% през 2015 г., сравнено с предходната
година.

Ficosota
Unilever
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Reckitt Benckiser
Molson Coors
Heineken
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Diageo
Madzharov
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Coca Cola
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ИЗТОЧНИК: FOCUS

*GAV анализът (GAV = GrossAdvertisingValue), който „Фокус“ предоставя наред с мониторинга на промоционалните цени, е качествен анализ, базиран на обсега на брошурата/промоцията (например национални спрямо местни брошури), формат/вид на брошурите, както и обем на всяка промоция (в кв. см)
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Как да не издъним идеята
за нов продукт
Всяка необмислена фаза в процеса е и неговият потенциален край
Кремена СТОИМЕНОВА, маркетинг
консултант, Markethink

И

мате идея за нов продукт, за който вярвате, че ще взриви пазара,
ще утрои печалбата ви и ще ви
донесе аплодисментите на служители
и партньори. Тази статия има за цел да
ви каже как да не я издъните.
Да предположим какво бихте направили, след като вече имате тази
страхотна идея. Вероятно ще извикате най-близките си оперативни
служители, ще изложите вдъхновено
идеята и ще разпределите задачи. Ще
изисквате спешно действие, а оттук
нататък всяка ваша среща ще започва с преглед на развитието на идеята. Вероятно ще се появят пречки, но
вие все по-разпалено ще настоявате.
Вашите служители все по-трудно ще
ви споделят бариерите, на които се натъкват, а вие все по-разочаровано ще
седите с тях в конферентната зала.
Мъмренето ще се увеличи, мотивацията ще спадне, раздразнението трайно
ще се настани във вашия офис редом
до смущаващото мълчание между вас
и служителите ви. Месеци по-късно вие
ще сте убеден, че сте заобиколен от некадърници, които не ви разбират, а вашите служители ще коментират слабостите ви на лидер по коридорите. В
крайна сметка блестящата идея няма
да види бял свят. Или още по-зле—пръв
ще я реализира вашият конкурент.
Да ви се струва познато? В практиката си на консултант многократно съм
виждала този сценарий в действие както в големи компании, така и в средни и
малки български производители. И всеки
път картинката е болезнена, защото с
малко по-различно управление изходът
може да е съвсем положителен.

Къде е грешката?
Още в първата среща. В задвижването на колективния мотор без план и
очертаване на маршрута. За да имате
шанс за успех, трябва първо добре да
°2 I CIII I МАРТ 2016

огледате идеята от всички страни за
потенциални възможности и опасности, а след това изключително добре да
планирате целия процес до финалното
й реализиране на пазара. Всяка необмислена фаза в процеса е и неговият
потенциален край.
Ето няколко подсказки от реалния
бизнес къде да внимавате особено.

1. Подредете процеса на фази и не
преминавайте към следващата,
преди да завършите предната.
Преди години работех с прекрасна компания за битова химия.
Компанията разполагаше с много
приятни и добре квалифицирани служители в отдела за нови разработки
и всеки път щом компанията имаше
идея за нов продукт, независимо колко авангарден и нестандартен беше
той—те успяваха да отговорят с
адекватна рецептура. Рецептурата

се одобряваше и това беше единственото известно в пазарното уравнение. Започваха въпроси, свързани с
производството, и все се оказваше, че
нещо в капацитета на компанията
липсва. После излизаше на дневен ред
себестойността и пазарната цена—
отново имаше проблем и трябваше
да се търси промяна. Променената
рецептура идваше, отново биваше
подлагана на тестове и, вече одобрена, започваше чуденето в коя марка и
подсерия да влезе, какви послания да
има и изобщо за кого е предназначена.
Процесът отнемаше средно две години на нов продукт.
Разпишете фазите на разработка
и производство, поръчка на суровини и
материали, опаковки—всичко до момента на готовата продукция. Включете
в сметката и времето, за да достигне
готовата продукция до пазара. Ако, да
кажем, за навлизането на пазара до точ-
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ката на насищане на вашия продукт
се изисква месец и половина, имайте го
предвид, за да не се окаже, че ще рекламирате продукт, който не съществува
на пазара.
Дайте си ясна сметка колко време
отива за всяка от фазите и нека всички
служители и отдели, които участват в
процеса, да са наясно с фазите и тяхното времетраене. Това е изключително
важно, защото, ако не го направите, ще
изпаднете в една от двете грешки: или
ще се заблуждавате, че проект, за който трябват 9 месеца, ще стане „ей
сега“ и ще го пуснете на пазара „другия
месец“; или за същия проект ще се лутате година и половина и в крайна сметка
ще изгубите инерция.

2. Задайте крайна цена
На каква пазарна цена вашият нов
продукт има шанс да отклони таргет аудиторията от конкурентните

продукти и да я спечели? Много често
производителите са в плен на себестойността—те знаят, че могат да
произведат продукти за Х, добавят си
У за печалба и така формират крайна
цена от Х+У.
Пазарът не се интересува вие на колко можете да продавате. Решаващият
фактор на пазара са потребителите.
Те се интересуват те какво могат да
купят срещу парите, които са определили за своята покупка. Така че успешната за вас цена е цената, която
потребителят ще плати за вашия
продукт.
Отделете достатъчно време, за да
разберете коя е тази цена. Разгледайте
конкуренцията внимателно. Раз гледай те не само директните конкуренти, погледнете и индиректните.
Минералната вода е в съвсем различна
продуктова категория спрямо студения чай, но в августовските горещини
двата продукта са директни конкуренти за жадния потребител. Сладоледът
и снаксовете нямат нищо общо като
продукти, но за импулсните покупки
on-the-go на децата двете категории
са директни конкуренти.

3. Обмислете стратегия
за пазарна реализация
Къде ще се продава вашият продукт и
по какъв път?
Отговорете си на по-дългосрочния
въпрос още на този етап от проекта,
за да не се окаже впоследствие например, че ценовата ви политика не позволява да влезете в модерна търговия.
Кога ще излезе продуктът ви?
Планирайте лансирането за високия
сезон на категорията и ако видите,
че няма да ви стигне времето за разработка, производство и въвеждане в
пазара за този сезон, оставете за следващата година. Най-болезнените провали са тези с добър продукт, лансиран
в грешното време.
С какви действия ще бъде лансиран
и подкрепен?

4. Подгответе дистрибуторите
и партньорите си
Не разчитайте, че дистрибуторите
ви ще подходят със същия ентусиазъм и успех към един нов продукт. Ако
се справят добре с детска козметика,
това не означава автоматично, че ще
реализират безпроблемно новата ви
марка паста за зъби. Това са различни
пазарни сегменти, с различна логика и
съответно сила на дистрибутора ви.
Затова отделете време да поговорите
с ключовите си дистрибутори и партньори, запознайте ги с новия си план,
чуйте мнението им и се постарайте
да ги снабдите с необходимия им за лонча инструментариум.

5. Назначете мениджър на
проекта и разпределете ролите
Определете съвсем ясно още в началото на процеса кой ще взима решенията
във всяка от фазите. Не оставяйте роля без служител и не изземвайте ролята на служителите си. Бъдете осведомен за процеса, но оставете екипа си
да поема отговорността по проекта
до нивото на своята компетентност
и задължения.

6. Тествайте
Често ролята на оценител се оставя
на самия пазар—продуктът се произвежда, пуска на пазара и за вас остава
само да чакате и да видите дали ще се
приеме добре или не. Ако произвеждате сурово сушени изделия в собствена сушилня и искате да пуснете нова
марка с нова рецептура, едва ли ще си
създадете много главоболия с пазарния
тест. Но ако производството ви изисква минимален лот от хиляди опаковки и хиляди единици готова продукция, ако сбъркате, може да се окажете
със задръстен склад и затворени пари
в нереализируема стока. Ако залогът
е голям, по-добре тествайте концепцията или готовия продукт в нарочно маркетинг проучване, тип студио
тест.
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ЕС фиксира максимален размер
на обменните такси при
картови разплащания
По силата на регламент от 9 декември 2015 г. те не могат
да надвишават 0.2% от стойността на операцията

Дарина Балтаджиева*

Габриела Едрева*

CMS Sofia

CMS Sofia

В

ъв всички държави – членки на
Европейския съюз, е въведен максимален размер на обменните
такси, които се начисляват при разплащане с дебитни и с кредитни карти. Той действа от 9 декември 2015 г.
по силата на европейски регламент
(Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април
2015 г. за обменните такси за платежни операции, свързани с карти, „регламентът“). Очаква се регламентът да
има пряко въздействие върху сектора на търговията на дребно в целия
Европейски съюз.
Електронната търговия нараства и в този контекст сигурността
и конкурентоспособността на електронните платежни системи стават все по-важни за потребителите и
търговците. Една от основните цели
на регламента е да бъде преодоляна
разпокъсаността на вътрешния пазар, породена от прилагането на различни регулаторни мерки и от широко
вариращите размери на обменните
такси на национално ниво. Отчита
се, че платежните карти са най-често
използваният електронен платежен
*Дарина Балтаджиева е партньор, Габриела
Едрева - адвокат в CMS Sofia. При въпроси може
да се обръщате към тях на: darina.baltadjieva@
cms-rrh.com, gabriela.edreva@cms-rrh.com.
SHUTTERSTOCK

°2 I CIII I МАРТ 2016

КО Н С УЛТ 39

инструмент в търговията на дребно.
Очаква се насърчаването на преминаването от плащане в брой към картови
разплащания при определяне на много
по-ниски обменни такси да насърчи лоялната конкуренция и навлизането на
нови картови оператори на пазара.

Очаква се регламентът
да има пряко въздействие
върху сектора на
търговията на дребно в
целия Европейски съюз.

За кои разплащания се
прилага таванът
Изискванията на регламента касаят
всички разплащания с карти, било то
дебитни или кредитни, при които и
доставчикът на платежна услуга на
платеца, и доставчикът на платежна
услуга на получателя се намират в ЕС.

Какво представляват
обменните такси
Обменните такси са таксите, които
се заплащат от доставчиците на платежни услуги по приемане на карти
(обикновено банката на търговеца) на
доставчиците на платежни услуги по
издаване на карти (обикновено банката
на клиента) и които в крайна сметка се
понасят от клиента.
На практика обменните такси се
удържат по следния начин:
» При т.нар. четиристранни картови
схеми клиентът плаща с карта цената на определена стока или услуга.
При търговеца обаче не отива цялата платена сума, а от нея се удържа
известна част Х, която отива към
финансовата институция, която
приема картовото разплащане. От
сумата Х на свой ред приемащата
финансова институция изпраща
част към финансовата институция,
издала картата (обикновено по-голяма от половината). Остатъкът се
задържа от финансовата институция, приемаща плащането, за да покрива свои разходи по разплащането.
Така функционират например Visa и
MasterCard схемите.
» Възможно е издаващият карти и
приемащият картови разплащания
да са едно и също лице (т.нар. тристранни картови схеми). В такъв
случай за финансовата институция
- издател и получател на картовото разплащане, остава цялата сума,
която се удържа от цената. Такива
картови схеми са например Diners и
American Express.
Обменните такси са основният вид
такси, които търговците заплащат
на доставчиците на платежни услу-

ги по приемане на карти. Тези такси,
както и всички останали разходи на
търговците обикновено се включат в
крайните цени на стоките и услугите.
Следователно колкото по-високи са обменните такси, толкова по-високи са
крайните цени.

Максимални размери
на обменните такси
Съгласно Регламента от 9 декември
2015 г. обменните такси за плащания с
потребителски дебитни и кредитни
карти са с фиксирани максимални прагове, както следва:
Обменните такси за плащания с дебитни карти не могат да надвишават
0.2% от стойността на операцията.
Всяка държава - членка на ЕС, има право
да определи за националните разплащания с дебитни карти и по-нисък размер
от максималния праг от 0.2%, както и
да допусне да се прилагат обменни такси за операция в размер на не повече от
0.05 евро или равностойността им в
съответната валута. В рамките на
преходен период до 9 декември 2020 г.
всяка държава членка има право да определи за своите национални операции
с дебитни карти среднопретеглена обменна такса от 0.2% от средната годишна стойност на всички национални
операции с дебитни карти в рамките
на всяка платежна картова схема.
Обменните такси за плащания с кредитни карти не могат да надвишават
0.3% от стойността на операцията. И
по отношение на националните разплащания с кредитни карти държавите членки могат да определят по-нисък
таван на обменните такси.
В България на този етап липсва построга национална регулация за тавана на обменните такси за национални

операции с дебитни и кредитни карти,
поради което се прилагат таваните,
определени в регламента.

За кои операции не се прилага
таванът на обменните такси
Максималните размери на обменните
такси не се прилагат за теглене на пари в брой на банкомат или на гише в
банка, когато се използва карта. Освен
това тези максимални размери не важат при разплащания с корпоративни
карти – издадени на предприятия, публичноправни субекти или физически лица – търговци, използвани за заплащане
на бизнес разходи. На последно място
максималните размери за обменните
такси не важат за разплащания по модела на тристранните платежни картови схеми, при условие че картата
е издадена и се обработва по същата
схема.

Контрол по спазването
на максималните прагове
на обменните такси
До 9 юни 2016 г. България, както всички държави членки, трябва да определи
какви ще са санкциите, приложими при
нарушения на регламента, а до 9 юни
2017 г. трябва да определи или създаде
специални държавни органи, които да
разглеждат спорове, възникнали във
връзка с прилагането на регламента.

Очакван ефект върху бизнеса
Очаква се преди всичко търговците да
се възползват от по-ниските обменни
такси, които могат да генерират спестявания в големи размери. Проучвания,
направени за Великобритания например, показват, че очакваните спестявания на тамошните търговци са в
размер на около 500 млн. паунда годишно. За България все още няма официални
прогнозни статистики, но от проучванията ни сред ритейл търговци става
ясно, че ефектът от намаляването на
максималните проценти за обменните
такси е чувствителен. Намаляването
на разходите на търговците от обменните такси не поражда за тях
задължението да намалят крайните
цени. То обаче им предоставя възможност да бъдат по-конкурентоспособни
в ценообразуването и би могло в крайна сметка да доведе до подобряване на
конкурентната среда на отделните
пазари на търговия на дребно в страната.
°2 I CIII I МАРТ 2016

40 КО Н С УЛТ

БИБЛИОТЕКАТА НА „РЕГАЛ“
Това е вторият том на
бестселъра Frank Lowy:
Pushing the Limits от 2000
Frank Lowy:
г., описващ живота и търA Second Life
сенията на една от найДжил Марго
успешните личности в
търговията на дребно –
Франк Лоуи. Пътят му от
бежанец от Източна Европа до мултимилиарден собственик на глобална империя от търговски центрове се е
превърнал в част от австралийския бизнес фолклор. Сега,
вместо да се отдаде на спокойни старини, Лоуи преживява ренесанс, а „вторият” му живот е дори по-успешен
и удовлетворяващ от първия. Той финансира първия австралийски тинк-танк за външна политика, повежда към
успех местния футболен бранш и създава международен
институт за медицински проучвания.
Цена: $34.99
amazon.com

Информацията
прави бизнеса. Тази
максима важи от зората на ритейла, но
and Practice
Романус Океке,
в съвременния все
по-информационно
Махмууд Шах
обусловен свят придобива все по-ключово значение. Корпоративната информация става все
по-важна стока, а техниките за присвояването й – все
по-изтънчени. Авторите на „Теория и практика на предпазването от кражба на информация” предлагат обширен
преглед на актуалните модели за защита от посегателства над данните на търговските компании с помощта
на опростени и ефективни стратегии за повишаване сигурността на вътрешната информационна система.
Цена: $145.50
amazon.com

Information Theft
Prevention: Theory

Concentration
and Power in the
Food System: Who

Новините за сливания и придобивания в бързооборотControls What We Eat? ната търговия
Филип Хауърд, Дейвид
са толкова често
Гуудман, Майкъл Гуудман явление, че вече ги
приемаме за ежедневие. Колко консолидирана е силата в глобалния FMCG сегмент? И доколко
още ще се концентрира, питат авторите на книгата
„Концентрация и сила в хранителната система: Кой
контролира онова, което ядем”. На почти всяка ключова
брънка от веригата на доставка на храни – от производителите на семена до търговските вериги, няколкото найголеми компании в сегмента държат до 40% от пазара,
твърдят авторите и алармират за рисковете от тази
ситуация в глобален план. Но има и изход, казват още те.
Цена: $20.35
amazon.com
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Ароматни захари Dr. Oetker
Описание: Dr. Oetker разширява гамата от любими
аромати за домашни сладкиши. Асортиментът вече
започва от ванилена захар, захар с аромат на ром и
преминава през балансираните смеси с естествени
аромати – канела и лимон. Всички продукти са подходящи
за ароматизиране на сладкиши, крем-десерти и напитки.
Маркетингова подкрепа: телевизионна реклама, печатни
медии, интернет активности

Производител: „Д-р Йоткер Румъния“ ООД, ул. „Албещ“ 50,
Курта де Арджеш, Румъния | Вносител: „Д-р Йоткер България“
e-mail:office@oetker.bg | www.oetker.bg
e-mail:
Телефон: (02)943 11 16 | Факс: (02)943 48 67
Адрес: София 1510, жк „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“ 5

Айрян „Боженци“
Описание: Айрян „Боженци” е
произведен от краве мляко,
нормализиран с обезмаслено
мляко или вода до 50 % ,
претърпели процес на млечно
– кисела ферментация под
действието на закваска,
съдържаща изолирани в
България Лактобацилус
булгарикус и Стрептококус
термофилус с добавка на
готварска сол. Предназначен
за директна консумация.
Разфасовка: кофичка от 300 г
Производител: „Елви“ ООД
Е-mail: office@elvimilk.com
Телефон: 0897 300 474
Адрес: Габрово, с. Велковци

Айрян „Боженци“
Айрян „Боженци“

Описание: Краве сирене
„Боженци” е произведено
от свежо пълномаслено
краве мляко, доставено от
подбрани ферми, получило
необходимата технологична
обработка и претърпяло
процес на зреене не по-малко
от 45 дни.
Разфасовка:
• Вакуумна опаковка (0.500 кг)
• Метална кутия (16 кг)
Производител: „Елви“ ООД
Е-mail: office@elvimilk.com
Телефон: 0897 300 474
Адрес: Габрово, с. Велковци

П Р О Д У К Т И И П Р О М О Ц И И 41
Винер

„Закуска слайс“ на ЕКО МЕС

Описание: Представяме на
Вашето внимание нов продукт
на марката „Тандем“—винер.
Подходящ за бърз обяд или вкусна
вечеря, в компанията на запечени
картофи и зелена салата. Лесно
може да се свари или приготви на
грил. Продуктът не съдържа соя и
глутен.

Описание:
Казват, че закуската е
най-важното хранене
през деня. Насладете
се на вкусен сандвич
с луканков колбас
„ЗАКУСКА“ и започнете
деня си с усмивка!

Разфасовка: ~0.500 кг safepack, 250 г
вакуум опаковка

Разфасовка: 0.200 кг

Производител: „Тандем-В“ ООД
Е-mail: food@tandem.bg | www.tandem.bg
Телефон: (02) 915 60 17
Адрес: София, бул. „Илиянци“ 34

Производител: „ЕКО МЕС“ ЕООД
Е-mail: ekomes@abv.bg office@ecomes.eu | www.eco-mes.com
Телефон: 35935192260
Адрес: 4413 с. Величково, ул. „Памидовско шосе“

GoodMills Professional пшенично брашно
Описание: GoodMills Professional
е нова марка за българския пазар,
предназначена за професионална
употреба от хотели, ресторанти
и други заведения. Продуктите
под тази марка изцяло отговарят
на нуждите на хорека канала за
универсални и специализирани
брашна в удобна опаковка.
Предлагат се два типа—GoodMills
Professional Класик и GoodMills
Professional Пица.
Разфасовка: 10 кг
Производител: „ГудМилс България“ ЕООД
Е-mail: info@goodmills.bg | www.goodmillsprofessional.bg
Телефон: 02 813 2 700
Адрес: София 1510, ул. „Павлина Унуфриева“ 4

Български кашкавал БДС 14:2010

Описание: Гарантирано качество
от БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН
СТАНДАРТ БДС 14 :2010
Разфасовка: 400 г

Производител: „Полидей-2“ ООД
Е-mail: polyday@mai.bg
Телефон: 359/882550401
Адрес: Карлово, ул. „Яне Сандански“ №8
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