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Анализи на пазара на храни и спиртни напитки и 

техните големи дистрибутори в ЕС 

 

1. Идентифициране на проблема. Европейски изисквания  

Качество на живота е понятие, което се отнася до степента на 

благополучие и лична удовлетвореност, изпитвано от отделните индивиди 

или цели общества, формирана по много и разнообразни критерии от 

физическо, психологическо и социално естество. Храната е нужна не само 

за развитието, растежа и поддържането функциите на организма, но също 

така играе ключова роля за качеството на живота. В хранителните 

технологии навлизат много иновативни решения, чиято цел е също да 

подобрят качеството а живота.  

От една страна е необходимо стимулиране въвеждането на нови 

технологии за развитие на хранителната индустрия чрез интегриране на 

научно-изследователски дейности. Те осигуряват необходимите за 

потребителите научни доказателства и декларират здравословния ефекти 

на храните.  

От друга страна се изискват инвестиции за изучаване на връзките 

между качествата на храните и човешкото здраве и повишаване 

информираността на консуматорите.  

С оглед на глобалните предизвикателства пред храните и 

хранителната безопасност и насоките, поставени в целите за устойчиво 

развитие, Европейската комисия създава политическата рамка за 

хранителните продукти 2030.  
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Стремежът е да се трансформират европейските хранителни системи, така 

че да станат „устойчиви на бъдещето”, т.е. устойчиви, отговорни, 

разнообразни, конкурентни и социални. 

Хранителната индустрия в Европа е най-големият производствен 

сектор по отношение на оборота, добавената стойност и заетостта. 

Приносът му в европейската икономика е над 1 трилион евро оборот 

годишно и положително търговско салдо от над 25 млрд. евро. Заетите в 

бранша са близо 4.25 милиона. Според данни на Националния 

статистически институт в България годишният оборот възлиза на около 5 

млрд. евро. 

В Западна Европа потребителите са около 400 млн. души, а в 

Източна Европа те достигат до 100 милиона на брой.  

Заради големият икономически интерес битката с двойния стандарт 

при храните е трудна, а съпротивата - огромна. Разделението не е между 

гражданите на Западна и Източна Европа, а между големите корпоративни 

интереси и правата на гражданите. 

Страните в Централна и Източна Европа предприеха през 2018 г. 

стъпки  за установяване и доказване на различни стандарти на храни от 

една и съща търговска марка за техните местни пазари в сравнение със 

западните. България също участва активно в изследователската дейност по 

установяване на двоен стандарт при храните чрез Българската агенция по 

безопасност на храните (БАБХ), която е компетентният орган по прилагане 

на Закона за храните.  
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Проведените изследвания, макар и без обща методология на 

Европейската комисия,  доказаха по безспорен начин,  че това е реален 

проблем за пазарите в страните от Централна и Източна Европа. 

Следва да подчертаем, че досега нито едно изследване не е 

установило, че има проблем с безопасността на храни и напитки за които е 

установен двоен стандарт. Това подкрепя спазването на изискванията на 

Регламент ЕО №178/2002 г., според който  всички храни пуснати на пазара 

на страните от ЕС, трябва да отговарят на строги правила за безопасност. 

Задължително изискване е потребителите да бъдат информирани за 

основните им характеристики и състав.  

В същото време проблемът се оказа, че е в прилагането на 

изискванията на Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики. 

Съгласно нея не се допуска по никакъв начин потребителите да бъдат 

подведени в убеждението, че даден продукт е идентичен с този предлаган 

на пазара в други страни членки.  Значителните различия в състава и 

характеристиките на един и същ продукт с еднаква търговска марка се 

счита за нелоялна търговска практика. За да улесни прилагането на 

Директивата,  Европейската комисия публикува Известие за Директивата 

за нелоялни търговски практики, за оценка на разликите в качеството 

между храни с марка и частен етикет, пуснати на различни пазари. 
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„..предлагането на пазара на стоки с една и съща опаковка и марка, но с 

различен състав и сензорни характеристики може да противоречи на 

Директивата за нелоялни търговски практики, ако може да се докаже за 

всеки отделен случай, че: 

- Потребителите имат легитимно специфични очаквания от продукта в 

сравнение с „референтния период“ и продуктът значително се отклонява 

от тези очаквания; 

- Търговецът пропусне или не предостави адекватна информация на 

потребителите и те не могат да разберат, че може да съществува 

разлика в техните очаквания; 

- Тази неадекватна или недостатъчна информация може да наруши 

икономическото поведение на средния потребител, например, като го 

накара  да купи продукт, който той или тя не би купил по друг начин. 

Следните критерии биха могли да бъдат полезни за да се характеризира 

„референтният продукт“: 

1. Продуктът се предлага на пазара под „същата опаковка и марка“ в 

няколко страни-членки на ЕС; 

2. Този продукт се продава в по-голямата част от тези страни-членки с 

определен състав; 

3. Възприемането от страна на потребителите на основните 

характеристики на продукта съответстват на състава на този 

продукт, какъвто е рекламиран в по-голямата част от тези страни-

членки. 
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Известието обаче признава , че „постоянно качество“ в различните 

географски райони не винаги може да бъде постигнато. Ако проведените 

тестове идентифицират хранителните продукти с: 

Привидно идентично представяне; 

Продават се под една и съща марка; 

Имат значителни разлики в състава и/или сетивния профил; 

компетентните органи трябва да преценят, за всеки случай отделно, дали 

установените разлики причиняват или биха въздействали върху 

потребителя  за вземане на решение за покупка. В тази връзка на  

11.04.2018 г. ЕК направи предложение (2018/0090) за изменение на 

Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики с 

въвеждането като потенциална нелоялни търговска практика в чл.6, 

параграф 2 на допълнение към действащата идентификацията на проблема: 

 

 

(с) Всяка продажба на продукт като идентичен със същия продукт, 

предлаган на пазара в няколко други Страни-членки, докато тези продукти 

имат значително различен състав или характеристики. 
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2. Изследвания на двойния стандарт на храните в страните от 

Централна и Източна Европа 

Сравнителните проучвания бяха проведени в 8 страните-членки в 

периода 2016-2017 г.  В България през 2017 г. бяха анализирани 30 

продукта и при 19 от тях (63%) бяха установени продуктови различия. С 

най-голям бяха  проучванията в Унгария: общо 105 продукта, като средно 

различията при 60 от тях. Проучванията през 2017 година посочват 

разлики в характеристиките, свързани с качеството (като състав и сетивни 

свойства) на храни от марка. Сравненията са направени въз основа на 

хранителните стойности и списък на съставките, които са задължителни 

елементи съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета от 2011 година относно предоставянето на хранителна 

информация за потребителите и сетивните тестове. Поради различни 

подходи за събиране на проби, тестване и интерпретация на данните, те не 

са напълно съпоставими, но продуктовите различия варират от 31 до 82% 

(за България 63%). Във всички проучвания разликите се отнасят до състава 

или сензорните свойства на сравняваните храни, но нито една от тях не 

класифицира изрично качеството на оценените храни. Те могат да са 

различни, но качествени, което не влияе върху здравето на консуматорите. 

Качеството като понятие е трудно да се определи, защото зависи от много 

фактори. Организацията по прехрана и земеделие на обединените нации 

(ФАО) в Европа през 2004 година на своя конференция прави опит за 

прецизно дефиниране на понятието „качество“. Исторически погледнато, 

качеството се разбира най-вече като липса на дефект, измама и 

подправяне. В последно време, качеството се основава на очакваните 

свойства, като например органолептични и хранителни характеристики  
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или произтичащите от тях ползи. Това въвежда необходимостта от 

отчитане на легитимните очаквания на потребителите и се иска от 

операторите да направят същото. И накрая, качеството означава желани 

характеристики, които могат да оправдаят добавената стойност (например 

биологично земеделие) и свързаните с тях традиции. То има обективно 

измерение, което е измеримата физико-химична характеристика на 

хранителния продукт и субективно измерение, оформено от очакванията, 

възприятията и приемането на потребителите (годност за консумация). 

Проучвания доказват, че колкото по-добро е съвпадението между 

очакванията на потребителите, които имат преди закупуването (очакваното 

качество) и опита, който те получават при използването на продуктите 

(опитни качества), толкова по-високо е удовлетворението на 

потребителите. Те често разчитат на добре известни търговски марки като 

показатели за качество. Най-високо се оценяват сензорните свойства, след 

тях безопасността, свежестта и привлекателният външен вид на продукта. 

Качеството на храната е най-важният мотив за закупуването му, следвано 

от цената, като информацията за марката остава на по-заден план. 

Докладът за двойното качество на храните на пазарите в Западна и 

Източна Европа бе приет с голямо мнозинство от евродепутатите в 

Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на Европейския 

парламент през 2018 година с докладчик от г-жа Олга Сехналова.  В него е 

отбелязано, че продажбата на нискокачествени храни и продукти в някои 

държави-членки, въпреки че опаковката и марката изглеждат идентични, е 

не допустимо. Според авторите на доклада това подкопава доверието на 

гражданите в справедливото функциониране на вътрешния пазар на ЕС. 

Практиката „еднаква марка, еднакъв продукт, различно  
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съдържание“ трябва да бъде прекратена. Такива практики са опасни и 

трябва да бъдат незабавно забранени.  

Евродепутатите приканват производителите да обмислят 

въвеждането на лого върху опаковките, което да показва, че съдържанието 

и качеството на продуктите от една и съща марка и с еднаква опаковка са 

еднакви в различните държави членки. 

Влагането на по-евтини суровини и различни пропорции на 

използваните съставки и едновременно с това предлагането на 

произведените храни на цени като на висококачествени продукти следва да 

се счита за злоупотреба с доверието на потребителите. 

Всички страни в Европейския съюз приветстват общественият 

интерес към темата в страни, в които са извършени анализи. При 

установяване на храни с различно качество доверието на гражданите във 

функционирането на единния пазар е изложено на риск, което би могло да 

има отрицателни последици както за Съюза, така и за различните 

заинтересовани страни, включително за производителите.  

Въпросът с двойното качество на хранителните продукти може да 

бъде решен само с единна европейска регулация.  

Създаден е Център за знания за измамите с храни и качеството на 

храните към Европейската комисия. Той пpедcтавлява мpежа от експерти 

на Комисията, а също така и външни екcпеpти. Целта е този център да 

подкрепи инcтитyциите, опpеделящи политиката на ЕК, а също така и 

националните компетентни органи, като осигурява достъп и обмен на  
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актуални научни познания относно въпроси, свързани с измамите с храни 

и тяхното качество на храните. Новото звено ще бъде управлявано от  

Съвместен изследователски център и ще бъде финансирано изцяло от 

Европейската комисия. 

Целта на проекта е да се извърши  проучване, изследване и анализи 

на пазара на храни и спиртни напитки и техните големи дистрибутори в ЕС. 

То включва изискването да се очертае рамката и да се определи обхвата на 

предстоящите лабораторни изследвания и тестове.  

В рамките на общия пазар на ЕС хората, стоките, услугите и 

капитала се „движат“ свободно и по такъв начин всички пречки за бързото 

и безплатно разпространение на стоките, съобразно потребителското 

търсене, чрез  големите вериги и компании, извършващи търговски 

операции във всички страни-членки на ЕС са отстранени. 

В рамките на настоящата дейност се предвижда да се извърши 

проучване, което да обхване основни групи храни и спиртни напитки, 

които масово се потребяват в страните на ЕС. Изследването обхваща 

основни търговци на вече установени големи групи храни и спиртни 

напитки.  

Към настоящият момент правило е, че стоките не се произвеждат на 

едно място, а се събират на отделни стъпки и често този процес  се 

включва в различни части на континента и по света. Определението 

„Произведено в“ една държава е по-скоро изключение, отколкото правило.  
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Първият етап от изпълнението на проекта е да се осъществи 

проучване на пазара на храни и спиртни напитки и се анализират големите 

дистрибутори в ЕС.  
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3. Състояние на пазара на потребителски стоки в България 

3.1 Характеристики  на пазарите на бързообортни стоки.  Особености 

на дистрибуцията на бързообортни стоки в България 

В структурата на общите разходи на домакинствата, най-голяма дял 

заемат разходите за храна (30.2%), а алкохола и тютюневите изделия 

заемат  4.2 на сто. Според данните на НСИ разходите за храна и 

безалкохолни напитки се увеличават. Данните от последното тримесечие 

на 2018 г. са показателни, като те са се увеличили със 7.5% спрямо същият 

период на 2017 г. Подобна е ситуацията и за консумацията на алкохолни 

напитки   и цигари  

Обемът на пазара на дребно с храни и безалкохолни напитки у нас се 

оценява на приблизително 10.5  млрд. лева. 

Продажбата на алкохолни напитки също отчита не малък ръст през 

последните години. За 2017 г. той е  в обем от 700.8 млн. лева и това 

представлява ръст от 7 на сто спрямо 2016 г.  

Дистрибуционният пазар в България е динамичен и промените в 

последните години изисква той да бъде дефиниран ясно за да се определят 

границите на конкуренцията. В сектора на търговия на бързообортни стоки 

най-общо процесът на реализация може да бъде представен схематично 

както следва: 
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Схема №1 

                  ПРОИЗВОДИТЕЛИ          (ДОСТАВЧИЦИ)      

            

 

                     Търговец на едро             Търговец на дребно 

                                               

 

                                       Краен потребител 

 

Той обхваща доставката (от производители/доставчици) на 

бързооборотни стоки и последващата им дистрибуция 

Секторът на търговията с храни и напитки включва следните субекти: 

- Търговци на едро – на този пазар действат различни фирми, вкл. борси и 

тържища. По отношение на модела на търговия Кеш енд кери, който се 

осъществява от „Метро кеш енд Кери  България“  ЕООД следва да се 

отбележи, че за страната ни той има някой особености свързани с 

възможността да пазаруват физически лица като крайни потребители; 

- Търговци на дребно. На този пазара работят голям брой обекти, които 

осигуряват доставка на бързообротни стоки на крайни потребители. 
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За нуждите на проучването следва да бъдат разгледани следните пазари: 

Пазар на доставка, на който предприятията от сектора на търговия с 

преобладаващо хранителни стоки имат търговски отношения, като 

клиенти, с крайни потребители.; 

Пазар на дистрибуция, на който предприятията от сектора на 

търговия с преобладаващо хранителни стоки имат търговски отношения, 

като доставчици, с крайни клиенти. 

В своята практика  ЕК разграничава тези два пазара като основни 

пазари в областта на търговията с преобладаващо хранителни продукти, 

като е установила, че пазарът на доставка и пазарът на дистрибуция са 

взаимно свързани. 

Предвид голямото разнообразие на бързооборотни стоки, както и 

практическата невъзможност да се обхванат всички стоки, които биха били 

обект на двоен стандарт, настоящото проучване ще се ограничи до 

следните продуктови групи стоки: 

Група 1 - макаронени изделия; млечни продукти; сладкиши 

(шоколади); 

Група 2 – зехтин и подправки;  

Група 3 – консерви; 

Група 4 – спиртни напитки. 

За целите на проучването и дефиниране на понятията следва да 

характеризираме пазара на доставка и този на дистрибуция. 
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Пазар на доставка - Този пазар обхваща продажбите на 

бързообортни хранителни стоки от производител/доставчик на търговци на 

едро и на търговци на дребно.  

Пазар на дистрибуция - Представлява пазара на който търговските 

вериги действат като дистрибутори на бързообротни стоки по отношение 

на крайни клиенти. Следва да се има предвид, че търговските вериги не са 

единствените участници на пазара, но в последните години техният дял се 

увеличава. 

Като се има предвид, че каналите на дистрибуция са насочени към 

специфична група клиенти, пазарът на дистрибуция на бързообортни стоки 

може условно да се раздели на два подпазара, а именно: 

3.1.1. Подпазар за търговия на едро 

Търговията на едро се осъществява от различни видове търговци – 

стокови борси и тържища, МЕТРО и различни търговци на едро, които 

разпространяват  този вид стоки. 

- Стокови борси и тържища 

На стоковите тържища се сключват търговски сделки за „продажба 

на едро“ на организиран пазар, на който организацията и осъществяването 

на търговията се регулират от Закона за стоковите борси и тържища. 

- Търговци на едро 

Търговците на едро на хранителни продукти препродават стоките на 

търговци на дребно (стоките биват доставяни до съответния търговски  
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обект със собствен транспорт на производителя или се купуват от 

търговеца франко-склад). 

-  МЕТРО  

Дружеството осъществява търговия на едро на бързообортни стоки 

чрез мрежа от магазини. Концепцията за широк асортимент в сектора на 

бързообротни хранителни стоки позволява дружеството да се определи 

като търговец на едро по веригата на доставки. 

3.1.2. Подпазар за търговия на дребно 

Търговците на дребно на хранителни продукти продават стоките на 

краен потребител. Тук участници са и търговските вериги, които в 

зависимост от големината на търговската площ се определят като: 

хипермаркети – големи магазини на самообслужване със значителна 

търговска площ и изключително голяма асортимент; супермаркети – 

големи магазини за хранителни стоки, по-малки по площ от 

хипермаркетите и основно предлагат само хранителни стоки.  

Пазарът на търговия на дребно с бързооборотни стоки се осъществява 

от хипермакети, супермаркети и смесени магазини за търговия на 

хранителни и нехранителни стоки. Приликата при хипермакетите, 

супермаркетите  големите магазини за хранителни стоки) от една страна, и 

търговците на дребно (малки магазини), от друга страна, е в обема на 

доставките 

Разграничаването на отделните видове търговски обекти позволява те 

да бъдат групирани в две основни групи: обекти на т.нар. „модерна 

търговия“, които включват супермаркети и хипермаркети и т.нар.  
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„дискаунтъри“ и на „традиционна търговия“, включващи квартални 

(смесени) магазини и специализирани магазини. 

Независимо от факта, че на пазара на дребно изпъкват някои особености 

на модела на търговия, осъществяван от „Метро Кеш енд Кери 

България“ЕООД, същите не биха могли  да го отличат в такава степен, че 

търговската верига да бъде определена като осъществяваща единствено 

търговия на едро с хранителни  и нехранителни стоки и в този смисъл като 

изцяло позициониран на подпазара на търговия на едро.  Следва да 

поясним, че ЕК в свое решение по отношение на формата „Кеш енд 

Кери“  счита, че се предлагат стоки на бизнеса, а не на крайни потребители, 

като се твърди, че достъпът до съответния магазин е ограничен до 

притежателите на права на достъп (клиентски карти), т.е до лица, които 

могат да докажат, че притежават бизнес. 

3.2  Характеристики на големите търговски вериги в България.  

Обект на проучването ще бъдат големите търговски вериги и 

дистрибутори на световни марки храни и напитки с най-голям дял при 

търговията с храни и напитки в България. В по-голямата си част 

търговските вериги действащи на територията на страната имат мрежа в 

много страни от Европа и при проучването свързано с установяването на 

двоен стандарт при храните и напитките, може да се осигури сравнимост 

на марки и асортименти в различни географски региони. 

Хипермаркетите ежегодно увеличат своя дял в реализацията на храни и 

напитки. Изследваният на различни институции определят  дял от близо 45 

на сто от търговията с храни и напитки  за 2017 г. Внимателният анализ на 

динамиката на развитие на най-големите търговски вериги в страната сочи  
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редица особености, които следва да се вземат предвид при тяхната 

характеристика.  

В повечето от случаите големите търговски вериги залагат на директен 

внос. Много от тях търсят контакт директно с мултинационалните 

производители и започват доставка на продукти  направо от най-близките 

им производствени структури. При тези обстоятелства на преден план 

излиза преди всичко необходимост от логистика, а не от дистрибуция в 

пълния и размер.  

Неблагоприятно за дистрибуторите е преминаването на повечето от 

големите търговски вериги към доставка до централен склад. През 

последните години Метро, Билла, Кауфланд, Лидл и други изградиха 

собствени логистични платформи. Доставчиците превозват стоките до 

централен склад, където от веригата ги прегрупират, уедряват и изпращат 

до магазините си. Този подход по правило води до намаляване на 

транспортните разходи. Дистрибуторът става излишен и при 

транспортиране от централен склад на веригата до отделните и обекти, 

защото за тази дейност обикновено е достатъчен логистичен партньор. 

Трета особеност, която е характерна за пазара в последните години е 

налагането от страна на търговските вериги  на собствени марки (Таблица 

1).  Според проучване на  КЗК, което обхваща наблюдение за 2016 и 2017 г. 

съотношението  „Стоки със собствена марка на производител/стоки с 

марка на търговска верига“ е различно при различните стокови групи и 

отчита динамика. Плавно повишение на дела на предлаганите от 

доставчиците стоки под собствена марка на търговската  верига се 

наблюдава при търговските вериги Кауфланд, Лидл и Фантастико. 
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Таблица №1 

Разпределение на стоки под  собствена марка на производител и с марка 

на Търговска верига 2017 г. % 

  

Хляб и тестени 

продукти 

Мляко и млечни 

продукти 

Месо и месни 

продукти 

Захарни 

изделия 

На 

Произв

одител 

На 

Търгов

ска 

верига 

На 

Произ

водите

л 

На 

Търговс

ка 

верига 

На 

Произ

водите

л 

На 

Търговс

ка 

верига 

На 

Произ

водите

л 

На 

Търгов

ска 

верига 

Билла 80 20 74 26 70 30 88 12 

Лидл 11 89 19 81 21 79 71 29 

Метро 55 45 56 44 52 48 76 24 

Кауфланд 64 36 64 36 68 32 83 17 

Т-маркет 88 12 100 0 74 26 97 3 

Фантастико 87 13 74 26 91 9 86 14 
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Продажбите на  осемте вериги за бързооборотни стоки в класацията – 

Кауфланд, Лидл, Метро, Билла, Фантастико, Т-Маркет, ЦБА, Коме 

ежегодно нарастват. Статистиката сочи, че средният темп на нарастване на 

обемите годишно е 9.4%.  

-  „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД (Кауфланд) извършва 

своята дейност на територията на страната  чрез 59 търговски обекта. 

Веригата има национално покритие и присъствие в 33 населени места. В 

някои от областните градове търговската верига оперира чрез повече от 

един магазин. На територията на Европа, търговската верига има 

присъствие в: Германия, Полша, Чехия, Румъния, Словакия, Хърватска, 

Австрия. Има пазарен дял от търговията на дребно на храни и напитки в 

България от 13.8 на сто. През последните 9 години търговската верига е 

лидер по отношение на обороти от търговия на дребно. 

- „Лидл България ЕООД Енд Ко“ КД (Лидл) осъществява своята 

дейност на територията на страната в 94 търговски обекта. В някои 

областни градове Лидл оперира чрез повече от един магазин. Марката има  

обекти в 27 държави и общо над 10 хиляди магазина. Ръстът в продажбите 

през 2017 г. е най-голям сред 4-те водещи ритейлари – 12.4% . На 

територията на Европа търговската верига има присъствие в: Германия, 

Кипър, Люксембург, Белгия, Хърватска, Словения, Малта, Гърция, 

Румъния, Унгария, Австрия, Словакия, Чехия, Италия, Португалия, 

Испания, Англия, Дания, Финландия, Швеция, Ирландия, северна 

Ирландия, Франция. През последните години Лидл е търговската верига с 

най-голям ръст в броя на търговските обекти. Пазарният дял се оценя на 

7.9% от търговията на дребно на бързооборотни стоки; 
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- „Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД (МЕТРО) извършва 

своята дейност чрез мрежа  от магазини, които се намират в големи 

населени места. Веригата има общо 11 магазина и 2 складови бази. В 

градовете София и Пловдив МЕТРО предлага услугите си в повече от един 

магазин. Разчита на малко обекти в по-големите градове, но се 

характеризират с това, че разполагат с по-големи площи в сравнение с 

конкурентите В класификацията си за бързооборотни стоки МЕТРО 

определя стоките, които имат кратък срок на годност и които често се 

закупуват от потребителите (хранителни продукти, спиртни напитки, стоки 

за еднократна употреба и т.н.). На територията на Европа търговската 

верига има присъствие в: Германия, Франция, Италия, Полша, Испания, 

Румъния, Холандия, Белгия, Чехия, Унгария, Австрия, Португалия, Гърция, 

Хърватска, Словакия. Пазарният дял на фирмата по отношение на 

бързообортни стоки (за крайни и индустриални потребители) се оценява на 

7 на сто. 

- „Билла България“ ЕООД (Билла) извършва дейността си по 

търговия на дребно с храни и бързоразвалящи се стоки чрез 5 дружества от 

групата: „Евро Харт“ ЕООД, „Винтерко-БГ“ ЕООД, „Ван Холдинг“ ЕООД, 

„Европа- ВН“ ЕООД и „ДАР Г.Н.“ ООД. За 2019 г. веригата има изградени 

124 магазина на територията на цялата страна. Асортиментът от 

предлагани продукти на Билла се състои предимно от бързооборотни стоки, 

като деля на нехранителните стоки (допълнителен асортимент) не заема 

съществен дял от реализирания оборот. Билла има магазини в следните 

страни в Европа: Австрия, Чехия, Словакия. Пазарният дял на фирмата се 

оценява на 6.8 на сто от търговията на дребно на бързообортни стоки. 
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- Търговска верига Фантастико (Фантастико) извършва дейност по 

търговия на дребно с храни и бързообротни стоки чрез 5 дружества от 

групата: „Евро Харт“ ЕООД, „Винтерко – БГ“ ЕООД, Ван Холдинг“ ЕООД, 

„Европа – ВН“ ЕООД и „ДАР Г.Н.“ ООД. На територията на град София се 

намират общо 38 от 40-те магазина на Фантастико и по 1 в гр.Кюстендил и 

гр.Елин Пелин.  

Съгласно политиката на Фантастико всички стоки предлагани в обектите 

от веригата се считат за бързооборотни, тъй като са стоки от първа 

необходимост и се купуват ежедневно. На тази база може да се твърди, че 

търговската верига изцяло реализира обороти от бързообортни стоки.  

- Търговска верига „Максима България“ ЕООД (Максима) 

извършва търговска дейност на територията на страната чрез магазини Т-

маркет. Дружеството разполага с 62 търговски обекта на територията  на 

страната."Т-Маркет" е верига супермаркети, която е разпространена в 

Литва, Латвия, Естония и България.  

- Акцизни стоки и травъл ритейлари. Над 50 на сто от този сегмент се 

генерират от „Табак маркет“. Дружеството стои зад веригата Lafka, която 

предлага цигари, напитки и сладкарски изделия. Има 1070 обекта в 130 

населени места, като част от тях са франчайз. Продажбите на веригата 

„Аванти“ също се ограничават в търговията на едро и на дребно на 

алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, захарни изделия и кафе. 
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Таблица № 2 

№ ИМЕ 

ТЪРГОВСКА 

ВЕРИГА 

ПРИХОДИ (в хил. лева) 

2 015 2 016 2 017 

1 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ Kaufland 1 493 357 1 665 969 1 739 810 

2 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ LIDL 647 607 747 436 840 119 

3 

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ 

БЪЛГАРИЯ Metro Cash & Carry 716 681 741 605 830 036 

4 БИЛЛА БЪЛГАРИЯ BILLA 575 926 662 624 723 815 

5 ТВ "ФАНТАСТИКО: Фантастико 398 729 431 782 491 218 

6 МАКСИМА БЪЛГАРИЯ T-Market 154 851 190 753 238 612 

7 ТАБАК МАРКЕТ Lafka 196 300 233 202 232 629 

8 ЦБА CBA 109 786 123 083 131 295 

9 АВАНТИ 777 Avanti 52 617 65 239 79 258 

10 

ЕЛ ЕС ТРАВЪЛ РИТЕЙЛ 

БЪЛГАРИЯ Lagardere 58 807 65 466 72 652 

11 ТРЪНЧЕВ BulMag 54 023 56 810 71 012 

12 КОМЕ ЦБА Коме 57 688 62 385 67 954 

13 

ТРИУМФ (ВАНИЧИ+ 

МАРКОЦИ) Триумф 51 119 54 681 60 166 

14 ЕПАЦОНИ Пацони 50 693 49 292 52 096 

15 АЛЕКС ТРЕЙД 2010 Лекси 39 379 41 513 43 088 

16 НЮАНС БГ 

Нюанс БГ - безмитна 

търговия 38 667 39 705 40 319 

17 СИБИЕС Си Би Ес 23 100 28 508 38 679 

18 ХИТ ХИПЕРМАРКЕТ HIT 35 441 34 312 35 197 

19 БОЛЕРО Болеро 29 086 28 771 32 694 

20 ВОДОЛЕЙ - 13 

Супермаркети 

"Младост" 25 220 25 594 30 901 

21 345 Магазинъ 345 29 062 27 140 27 569 

22 МИ - 12 Makao 26 889 27 243 27 269 

23 ВИЛТОН 2 Vilton 22 038 25 760 26 945 

24 НИКОН НК Дар 22 219 23 480 24 969 

25 ПРОМАРКЕТ Промаркет 21 056 21 919 20 819 

26 

ГЕБР. ХАЙНЕМАН 

БЪЛГАРИЯ Гебр. Хайнеман 10 875 17 237 20 152 

27 ТАРИМЕКС 

Магазини Tarita 

Пазарджик 17 643 19 099 19 833 

28 

ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ 

2005 

Абсолют +, Левски и 

Павликени 11 334 12 107 19 157 

29 

СД ЕКО АСОРТИ БАЙЧЕВ 

И СИЕ Eko асорти 16 566 17 595 18 428 

30 ХМ ТОМИ Томи 14 945 17 903 17 501 
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Предвид факта, че големите търговски вериги имат присъствие в 

много страни от Европа, изследването на двоен стандарт на храните на 

практика може да концентрира в същите обекти на територията на: 

Португалия, Испания, Германия, Гърция и Унгария. Страните са 

определени като обхващащи държави с различна степен на икономическо 

развитие, съседна страна (териториална близост на пазарите) и държава 

със сходно управление и структура. 

Търговските вериги, които имат пълно покритие с териториалния 

обхват на проучването са : 

- „Лидл България ЕООД Енд Ко“ КД (Лидл), която има свои 

представителства в 23 страни от Европа., в т.ч. и тези които са включени в 

проучването; 

- „Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД (МЕТРО).  Има 

представителство в 15 страни от Европа. 

Според направеният анализ на търговията на едро и на дребно, тези 

търговски вериги имат значителен дял и обороти при реализацията на 

бързообортни стоки и на спиртни напитки. 

От така направеният анализ на структурата на пазара може да се 

направи извода, че това е един бързоразвиващ се пазар, на който моделът 

на търговия на дребно придобива нови измерения. В страната ни се 

установи наложилия се международен формат на търговските вериги, 

които създаде нов модел на пазаруване. Отличителна характеристика на 

този формат е големината на търговската площ и богатия асортимент на 

достъпни цени. От тук следва извода, че колкото по-концентриран е пазара 

на доставките и покупките се извършват от малко на брой, но големи 

купувачи, толкова по-вероятно е наличието на сила на купувача. 
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4. Методика на изследване на различни видове продукти в страни 

от ЕС 

През 2018 година Европейската комисия създава хармонизирана рамка 

за подбор, вземане на проби и тестване на храни, за да се оцени тяхната 

характеристика, свързана с качеството. Тази рамка дава насоки, позволява 

да се извърши тестване на пазара в различни региони и държави чрез 

сравнения на продукти и да се преценят от маркетинговите практики на 

конкретни бизнес-оператори в хранителната промишленост, до нелоялни 

търговски практики. Тя формира част от инициативата на Европейската 

комисия (ЕК) „Нова сделка за потребители” (New Deal for Consumers), 

която има за цел да гарантира равно третиране на потребителите на 

единния пазар. 

Набелязани са набор от мерки за справяне с въпроса за възприеманите 

различия в качеството на храните, предлагани под една и съща марка и 

опаковка в няколко страни на Европейския съюз. Използваните методи за 

анализ и оценка трябва да са съпоставими в отделните страни и да се 

основават на сериозна научна основа. Методологията за хармонизирано 

тестване на ЕС е разработена от Генерална дирекция „Съвместен 

изследователски център” в тясно сътрудничество с компетентните органи 

на страните-членки на ЕС, организации на потребители и други 

заинтересовани страни от веригата за доставка на храни и съответните 

служи на Комисията. Тя се основава на общи принципи на прозрачност, 

съпоставимост, включване и справедливост спрямо заинтересованите 

страни в хранителната верига, в това число и потребителите. Предвижда се 

провеждането на сравнителни тестови кампании за оценка на хранителни  
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продукти от една марка, предлагани на различни пазари в ЕС. Правилното 

прилагане на тази хармонизирана рамка ще предостави необходимите 

доказателства на органите за защита на потребителите да решават за всеки 

отделен случай дали разпоредбите на Директива 2005/29/ЕО за нелоялни 

търговски практики или съответните закони за храните са нарушени. 

Резултатите от тестовите кампании ще докажат дали съществуват различия 

в състава и сетивните свойства на храни от дадена марка и колко 

значителни са те. Ще бъде подпомогнато законодателството за защита на 

потребителите в отделните страни-членки поради разбирането какво 

представлява значителна разлика в характеристиките на продукта. Целта е 

всяка страна от ЕС да прилага еднакви мерки за взимане на проби и 

тестване на храните, така че производители и търговци да са наясно с тях и 

да не могат да ги оспорват, а доказателствата за двоен стандарт при 

храните да са категорични и съпоставими. 

Тестовете е нужно да са сравними и авторитетни, за да се оцени 

величината на проблема, за осигуряване на основателни доказателства и 

предприемане на по-нататъшни действия. За да се постигне приемане от 

страна на всички заинтересовани страни във веригата на предлагането на 

храни (производители на храни, търговци на дребно, органи за контрол на 

храните и защита на потребителите и организации за защита на 

потребителите), ГД „Съвместен изследователски център” като научна 

служба на Комисията работи в тясно сътрудничество със съответните 

служби в нея. Ангажирани са компетентни органи на страни-членки, 

извършили проучвания и представители на индустриални асоциации. 

Постигнат е консенсус в мненията, компетентните органи на страните-

членки, асоциациите в хранителната промишленост, потребителските и  
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професионални организации са номинирали експерти за формиране на 

мрежа от заинтересовани страни. Създадена е мрежа от експерти, 

назначени са експерти в работни групи и е създадена окончателна версия 

на хармонизирана методология на ЕС за тестване на продукти, включваща 

подбор, вземане на проби, тестване, тълкуване и докладване на данни. Тя е 

гъвкава, за да може да се адаптира към изискванията на тестовете. Трябва 

да бъдат спазвани шест основни принципа, залегнали в документите на 

Codex Alimentarius на ФАО/СЗО за вземането на проби и тестването в 

международната търговия с храни. Целта е да се създадат равни условия за 

всички заинтересовани страни по прозрачен и справедлив начин и да 

служат като ръководство при разработването на общ план за бъдещи 

тестови дейности. 

Принцип 1: Прозрачност – всички страни работят по открит начин; 

намалява се потенциалът за спорове; позволява ефективна комуникация 

между страните за справяне с различията. 

Принцип 2: Компоненти на процедурата за оценяване – подбор на 

продукти; план за вземане на проби; изследване на пробите за получаване 

на резултати; критерии, на които да се базира решението при използване 

на резултатите. 

Принцип 3: Съпоставимост – да се обръща надлежно внимание на 

подбора, вземането на проби и тестването на продуктите, за да се осигури 

сравнимост на всички етапи на процедурата за оценяване. 

Принцип 4: Подходящи процедури за подбор, вземане на проби и 

тестване – научно основаващи се; подходящи за стоките, за целта и 

последователно прилагани; анализиране в акредитирани лаборатории или 

чрез валидирани методи; практични и рентабилни. 
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Принцип 5: Всеобхватност – ангажира участващите страни по 

консенсусен начин; справедливо и еднакво третиране. 

Принцип 6: Справедливост – изборът на марки за включване в 

програмите за тестване трябва да зачита пазарните дялове на марките в 

различните страни-членки, без да се навреди на притежателите на 

търговски марки, които са активни в няколко сектора на категориите храни; 

спазват се изискванията за поверителност, приложими съгласно 

действащото законодателство. 

Изследването обхваща основни търговци на вече установени големи 

групи храни и спиртни напитки и обектите за модерна търговия 

(търговските вериги). 

Разгледана е структурата на дребно в: „Кауфланд България ЕООД 

енд Ко“ КД (Кауфланд), „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД (Лидл), 

„Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД (Метро), „Билла България“ ЕООД 

(Билла), Търговска верига „Фантастико“ (Фантастико) и Търговска верига 

„Максима“ (Максима) чрез магазини Т-маркет. 

Избраните 5 страни за тестване на продукти са: 

Гърция, Португалия, Унгария, Испания и Германия. 

Продуктите ще бъдат закупувани от големи европейски вериги, 

локализирани както следва: – Гърция -  Солун, Португалия - Лисабон, 

Унгария – Будапеща, Испания- Барселона, Южна Германия – Мюнхен, 

а от България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе. 

Две от веригите имат развита мрежа за търговия на дребно в тях 

„Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД (Метро) и „Лидл България ЕООД 

енд Ко“ КД (Лидл). 

 

 

 



   

 

28 
 

 

Подборът на продукти трябва да съответства на разпоредбите на 

Известие на Комисията 2017/С 327/01, а именно, че само продуктите, 

предлагани на пазара под „същата опаковка и търговска марка“ в  

няколко от страните - членки могат да бъдат включени в програмата за 

тестване, независимо от разликите в езика, използван за предоставяне на 

информация на потребителите или на размера на опаковката. За целта се 

предвижда снимков материал на избраните продукти 

(Приложение№1). 

В рамките на настоящата дейност са обхванати основни групи храни и 

спиртни напитки, които са масово използвани в границите на ЕС. 

Предвид голямото разнообразие на бързооборотни стоки, както и 

практическата невъзможност да се обхванат всички стоки, които биха били 

обект на двоен стандарт, настоящото изучаване ще се ограничи до 

следните продуктови групи стоки: 

Група №1 – Спиртни напитки; 

Група № 2 – Макаронени изделия;  

Група № 3 - Млечни продукти;  

Група № 4 - Сладкиши (шоколади); 

Група №5 – Зехтин;  

Група №6 - Подправки; 

Група №7 - Консерви; 

Те са разпространени в по-голямата част от пазара на Европейския 

съюз. Вземането на проби ще бъде извършено от контролни органи, 

определени от националните компетентни органи при следване на 

стриктни правила. Ще бъде сформирана работна група от експерти от КЗП, 

БАБХ, Министерство на икономиката, потребителски организации и 

научни институции. 
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В Таблица 3 са представени продуктите, подбрани за вземане на 

проби въз основа на продуктовите групи стоки (пазарна кошница). 

 

Таблица №3  

Продукти, подбрани за вземане на проби 

Група №1 – Спиртни напитки; 

Продукт Марка Разфасовка/Грамаж 

Уиски Johnnie Walker (стандартно) 0,7 l 

Уиски Jameson (стандартно) 0,7 l 

Водка Absolut (стандартна) 0,7 l 

Джин Beefater (стандартен) 0,7 l 

Група № 2 – Макаронени изделия;  

Продукт Марка Разфасовка/Грамаж 

Фиде De Cecco 500 g 

Спагети De Cecco 500 g 

Талятели De Cecco 500 g 

Фусили Melissa Primo Gusto 500 g 

Група № 3 - Млечни продукти;  

Продукт Марка Разфасовка/Грамаж 

Прясно мляко President Light 1 l 

Масло President 250 g 

Моцарела Galbani 125 g 

Чедър Meggle 150 g 

Група № 4 - Сладкиши (шоколади) 



   

 

30 
 

Продукт Марка Разфасовка/Грамаж 

Шоколад Milka (с лешник) 100 g 

Шоколад Lindt 100 g 

Бонбони Lindt 200 g 

Бисквити Loacker Tortina Original 125 g 

Група №5 – Зехтин;  

Продукт Марка Разфасовка/Грамаж 

Маслиново 

масло 

De Cecco 500 ml 

Зехтин Costa d`Oro Extra virgin olive 1 l 

Зехтин Castillo de Canena Reserva 

Familiar Picual 

500 ml 

Зехтин Elia Екстра Върджин 500 ml 

Група №6 - Подправки; 

Продукт Марка Разфасовка/Грамаж 

Червен пипер Kotanyi 40 g 

Червен пипер Kotanyi 15 g 

Розмарин Kotanyi 24 g 

Босилек Kotanyi 9 g 

Група №7 - Консерви; 

Продукт Марка Разфасовка/Грамаж 

Царевица Bonduelle 212 ml 

Риба тон Rio mare 80 g 

Пюре с 

броколи 

Hipp 125 g 

Грах Bonduelle 212 ml 
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Разработен е протокол за вземане на проби за записване на 

съответните данни, за да се гарантира проследяването на продуктите. За 

всяка отделна група, експертите следва да попълнят различен протокол. 

Предвидени са 7 вида протоколи (Приложение2) към настоящата 

Методика.  

Необходимо е закупуването на 3 или 4 броя от подбраните продукти 

за вземане на проби (за уиски, водка, маслиново масло и зехтин по 3 броя) , 

които ще бъдат разпределени по следния начин: 

1 брой за сензорен анализ; 

1 брой за физико-химичен анализ; 

1 брой за допълнителен анализ, ако е необходимо (откриване на 

различия); 

1 брой съхраняван до изтичане на трайността. 

Уискито и водката нямат трайност, поради тази причина не е 

необходимо да бъдат закупувани повече от 3 броя.  

Чувствителните продукти – прясно мляко, масло и моцарела – трябва 

да се транспортират и съхраняват при хладилни условия. 

Пробите от отделните групи е задължително да бъдат със сходна 

трайност (най-добър преди / да се използва преди - дата) , за да се осигури 

съпоставимост на резултатите от тестванията. Като референтен критерий 

датите за “най-добър преди” / “да се използва преди” , трябва да бъдат в 

рамките на 20% при вземане на проби; Тестването се извършва в рамките 

на посочената трайност в същия момент от времето. 

Важно: В протокола да има страната и адресът на магазина, от 

който са взети продуктите, да има и наличен снимков материал за 

удостоверяване.  
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Оценката на съответствие ще протече в няколко етапа: 

- съпоставка и анализ на информацията от етикетите на продуктите , 

предлагани в избраните 5 страни и България и първоначален ценови анализ; 

- органолептичен (сензорен) анализ на продуктите от сертифицирани 

експерти с доказан опит в областта на този вид изследване – естество и 

обхват на разликата, ако е налична; 

- физико-химичен анализ на всички видове продукти с цел 

съпоставка на информацията от етикетите с действително установена 

дадена съставка в продукта – идентифициране на причината за разликата, 

ако е налична; 

- сравняване на информацията от всички видове изследвания за 

българския продукт и неговия „европейски“ аналог; 

- допълнителни изследвания - по преценка. 

Първоначално тестването на продуктите трябва да се извърши чрез 

сравняване на информацията, предоставена върху етикета (обявяване на 

хранителната стойност и списък на съставките).  

Сензорният анализ ще се извърши от специално обучени 

специалисти чрез описателен тест, като най-подходящ за извършване на 

многостранни сравнения. Резултатът би информирал кои продукти са 

различни, да определи естеството на разликата и да оцени размера на 

разликата. 

Физико-химичният анализ на продуктите ще бъде проведен в 

акредитирани лаборатории от Българската служба по акредитация, като се 

използват подходящи методи.  

За крайна преценка на лабораторните резултати ще се използват 

допустимите отклонения, съгласно метода за анализ на съответния 

показател, а за преценка на съответствието на хранителната стойност ще се  
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използват Насоки на Компетентните органи относно контрола на 

спазването на Регламент (ЕС) № 1169/2011 година по отношението на 

определянето на допустимите отклонения за хранителни стойности, 

обявени върху етикета. 
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5. Заключение 

Българското европредседателство през първото полугодие на 2018 

година постави началото на преговорите за изравняването на стандартите 

при хранителните стоки в Европейския съюз.  

Европейската комисия (ЕК) одобри пилотна програма за справяне с 

двойните стандарти при храните, която започва през 2019 година. 

Програмата е с бюджет 1,3 милиона евро. Средствата ще бъдат 

разпределени за потребителски организации, които ще кандидатстват с 

дейности срещу двойния стандарт на храните, както и за провеждането на 

тестове. Те пък ще бъдат използвани при колективни потребителски 

искове.  

Събраната информация от организациите ще послужи за промяна на 

европейското законодателство и въвеждане на единни стандарти, както и 

за създаването на единен орган, който да следи за спазването им. 

Заключителният документ от Форума на високо равнище „Двойният 

стандарт при храните в ЕС – да сложим проблема на масата“, проведен в 

България на 30 април 2018 година и в който се посочва, че двойният 

стандарт при храните трябва да бъде премахнат на територията на ЕС, 

беше подписан от всички страни членки. Това е първият документ, около 

който се обедняват държавите в ЕС. Подкрепата на ЕК за решаването на 

проблема може да бъде определена като "безапелационна", защото не само 

го отчита, но и е набелязала конкретни следващи стъпки. В него е 

отбелязано като съществено, че преговорите във връзка със 

законодателството по отношение на „Нова сделка за потребители“ трябва 

да признават съществуването и значението на „вкусови предпочитания, 
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обусловени от националните култури“ и да изяснят, че целта е да се 

осигури равно третиране на потребителите, като същевременно се запази 

хранителното разнообразие, което е една от най-големите културни 

ценности на ЕС. 

Правното становище на ЕК за двойните стандарти е, че това е 

несправедлива практика. Всички промени в трите евродирективи по 

отношение на състава на храните, методологията за определяне на 

качеството им и нелоялните търговски практики трябва да се осъществят 

до края на мандата на този европарламент и те да влязат в сила от 1 януари 

2020 година. 
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земеделските земи и културното наследство. Двадесет и четвърта 

регионална конференция на ФАО, Франция, 05-07.05.2004 г.; 

 

2. Регламент (ЕО) № 178/2002 г. за определяне на общите принципи и 

изисквания на законодателството в областта на раните, за създаване 

на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на 

процедурите относно безопасността на храните; 
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6. Известие на ЕК относно прилагането на законодателството на ЕС за 

защита на храните и потребителите по въпросите на двойното 
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качество на продуктите – Специфичният случай за храна 

(2017/ЕС/327/01); 

 

 

7. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 

Европейския икономически социален комитет. Нова сделка за 

потребителите, СОМ/2018/0183 окончателен. Тази хармонизирана 

рамка е посочена в съображение 42 от предложението на Комисията 

2018/0090 (СОD) за изменение, наред с друго, на Директива 

2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики; 

 

8. Рамка за подбор и тестване на хранителните продукти за оценка на 

характеристиките, свързани с качеството: Методология за 

хармонизирано тестване на ЕС, 25 април 2018 г.; 

 

9.  Решения на Комисията за защита на конкуренцията: Решение 
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10.  РЕГАЛ – 100. Годишна класация на най-големите търговци в 

България, септември 2018 г.; 

 

11.  Национален статистически институт, Доходи, разходи и 

потребление на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2018 

г.; 

 

12.   Специален Евробарометър 389: Нагласите на европейците към 

продоволствената сигурност, качеството на храните и селските 

райони (2012 г.). 
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Приложение №1  - Снимков материал на избраните 

продукти 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  - Приемо - предавателен протокол за 

закупуване на продукт  /за всяка група продукти/  

 

 

 

 

 

 

 

 



























































Приложение № 2

ТУК прикачете 

касова 

бележка....................

.............

Уиски

Johnnie 

Walker 

(стандар

тно)

0,7 l

ТУК прикачете 

касова 

бележка....................

.............

Уиски

Jameson 

(стандар

тно)

0,7 l

ТУК прикачете 

касова 

бележка....................

.............

Водка

Absolut 

(стандар

тна)

0,7 l

ТУК прикачете 

касова 

бележка....................

.............

Джин

Beefater 

(стандар

тно)

0,7 l

Да Брой снимки
Приложена ли е 

снимка на обекта 

(обектите)

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                  За закупуване на продукт   Група №1 – Спиртни напитки

Държава  ..................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                         

Град ...........................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дата на закупуване.............................  

КАСОВ БОН
Търговска 

верига

Производи

тел 

(вносител)

Партиден 

№

Срок на 

годност
Коментар

Разфасовка  

Грамаж
Продукт Марка Брой 



Приложение № 2

ТУК прикачете 

касова 

бележка..................

...............

Фиде De Cecco 500 g

ТУК прикачете 

касова 

бележка..................

...............

Спагети De Cecco 500 g

ТУК прикачете 

касова 

бележка..................

...............

Талятели De Cecco 500 g

ТУК прикачете 

касова 

бележка..................

...............

Фусили
Melissa Primo 

Gusto
500 g

Да Брой снимки
Приложена ли е 

снимка на обекта 

(обектите)

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                  За закупуване на продукт   Група №2 – Макаронени изделия

Държава  ..................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                         

Град ...........................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дата на закупуване.............................  

КАСОВ БОН
Търговска 

верига

Производит

ел 

(вносител)

Партиден 

№

Срок на 

годност
Коментар

Разфасовка  

Грамаж
Продукт Марка Брой 



Приложение № 2

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

Прясно 

мляко

PRESIDENT 

LAIT
1 Л

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

Масло PRESIDENT 250ГР.

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

Моцарела GALBIANI 125ГР.

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

Чедър MEGGLE 150ГР.

Да Брой снимки
Приложена ли е 

снимка на обекта 

(обектите)

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                  За закупуване на продукт   Група №3 – Млечни продукти

Държава  ..................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                         

Град ...........................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дата на закупуване.............................  

КАСОВ БОН
Търговска 

верига

Производи

тел 

(вносител)

Партиден 

№

Срок на 

годност
Коментар

Разфасовка  

Грамаж
Продукт Марка Брой 



Приложение № 2

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

Шоколад
Milka  (с 

лешник)
100 гр

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

Шоколад LINDT 100 гр

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

Бонбони LINDT 200 гр

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

Бисквити

Loacker 

Tortina 

Original

125 гр

Да Брой снимки
Приложена ли е 

снимка на обекта 

(обектите)

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                  За закупуване на продукт   Група №4 – Сладкиши (шоколади)

Държава  ...........................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                       

Град ...........................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дата на закупуване.............................  

КАСОВ БОН
Търговска 

верига

Производи

тел 

(вносител)

Партиден 

№

Срок на 

годност
Коментар

Разфасовка  

Грамаж
Продукт Марка Брой



Приложение №2

ТУК прикачете 

касова 

бележка..................

...............

МАСЛИНОВО 

МАСЛО
 DE CECCO 500ml

ТУК прикачете 

касова 

бележка..................

...............

ЗЕХТИН 

Costa d,Oro 

extra virgin 

olive oil 1л

1 l

ТУК прикачете 

касова 

бележка..................

...............

ЗЕХТИН 

Castillo de 

Canena, 

Reserva 

Familiar 

Picual 

500ml

ТУК прикачете 

касова 

бележка..................

...............

ЗЕХТИН  - 

OLIVE OIL

ELIA ЕКСТРА 

ВЪРДЖИН
500 ml

Да Брой снимки
Приложена ли е 

снимка на обекта 

(обектите)

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                  За закупуване на продукт   Група №5 – Зехтин

Държава  ...........................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                       

Град ...........................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дата на закупуване.............................  

КАСОВ БОН
Търговска 

верига

Производ

ител 

(вносител

)

Партиден 

№

Срок на 

годност
Коментар

Разфасовка  

Грамаж
Продукт Марка Брой



Приложение № 2

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

ЧЕРВЕН 

ПИПЕР
KOTANYI 40 ГР.

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

ЧЕРЕН 

ПИПЕР
KOTANYI 15 ГР.

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

РОЗМАРИН KOTANYI 24 ГР.

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

БОСИЛЕК KOTANYI 9 ГР. 

Да Брой снимки
Приложена ли е 

снимка на обекта 

(обектите)

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                  За закупуване на продукт   Група №6 - Подправки

Държава..........................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                       

Град ...............................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                  

Дата на закупуване.............................  

КАСОВ БОН
Търговска 

верига

Производител 

(вносител)

Партиден 

№

Срок на 

годност
Коментар

Разфасовка  

Грамаж
Продукт Марка Брой 



Приложение № 2

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

ЦАРЕВИЦА BONDUELLE 212 мл

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

РИБА ТОН RIO MARE 80 ГР

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

ПЮРЕ С 

БРОКОЛИ
HIPP 125 ГР.

ТУК прикачете 

касова 

бележка...................

..............

ГРАХ BONDUELLE 212 мл

Да Брой снимки
Приложена ли е 

снимка на обекта 

(обектите)

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                  За закупуване на продукт   Група №7 - Консерви

Държава........................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                 

Град ......................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                 

Дата на закупуване.............................

КАСОВ БОН
Търговска 

верига

Производител 

(вносител)

Партиден 

№

Срок на 

годност
Коментар

Разфасовка  

Грамаж
Продукт Марка Брой


