
Български традиционни
месни продукти 

Сдружение 
„Традиционни сурово – сушени 

месни продукти“

 



Изминаха четири години от учредяването на 
СТССМП

През 2009 в гр. Варна 27 фирми се обeдинихме 

за идеята: 

«Да продължим традицията за 
производството на сурово-сушени 

месни продукти 

по стари български рецепти»
Към настоящия момент 21 са потвърдили 

членството си в Сдружението.



Заявени сурово-сушени деликатеси от 
нераздробено месо:

v Врат «Тракия »;
v Пастърма обикновена

Регистрирани сурово-сушени деликатеси от 
нераздробено месо:

vФиле «Елена»; 

vРоле «Трапезица».

Регистрирани сурово-сушени продукти от 
раздробено месо:

vЛуканка „Панагюрска“;

  



След внасяне на досиета в 
Министерството на земеделието и 
храните, беше извършена документална 
проверка и проверки на място на 
производство във всички фирми от 
сдружението.

През юли 2012 г. те бяха изпратени в ЕК.



Проверките на фирмите протекоха 
продължително - от м.септември 2011 г. 
до края на м.май  2012 г., като бяха 
проверени всички заявили участие в 
сдружението.

Ние сме първите, които внесохме досиета 
за ХТСХ и както ние, така и 
Администрацията, се учехме в движение.

ПРОВЕРКИ ОТ МЗХ 



Членовете на сдружението 
-производители на петте 
вида продукти са 
одобрени от 
Министерството на 
земеделието и храните















Първо официално представяне 
на традиционни продукти на 
изложение Месомания '2012



Производство и реклама на продуктите с 
търговската марка на СТССМП на българския 
пазар.

Популяризиране  на продуктите на Европейския 
пазар чрез:

участие в проект за Промоционални програми;

участие в проект за създаване на  клъстери;

Участие в панаири, изложения, дегустации и т.н.

Нашите ПРИОРИТЕТИ



 Нашите ПРИОРИТЕТИ
 

Финализиране на  регистрациите;

Обучение на фирмите-членове на Сдружението;

Обмяна на опит със сдружения, защитили ХТСХ в ЕС;

Популяризиране на търговската марка на Сдружението;

Стартиране на производството на ХТСХ под марката на Сдружението.

 

 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Сдружението извървя един труден етап от своето 
развитие, но всяко начало е трудно.

Използвайки опита на други страни, ще 
продължим работата по защита на традиционни 
български месни продукти в ЕС.

Българската месна индустрия има и други месни 
продукти, особено от групата на сурово-сушени 
деликатеси, които можем да предложим за защита 
пред ЕК като  ХТСХ.



           
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Недостиг на български суровини за 
производство на ХТСХ;

Намиране на пазар за скъпоструващите 
ХТСХ;

Икономическата криза.


