
1. Професионалните синдикати 
проверяват Вашето предприятие 

и установяват липси по отношение 
на безопасността на условията 

на труд. Липсват обезопасяващи 
обувки и маски за дишане, защото са 
установени прекалено високи нива 

фини прахови частици.  
Приспособете условията за работа и 

заплатете 10 Талери!

2. Вашето предприятие участва в 
състезание за най-добри условия 

на труд и безопасност на работното 
място. Вие печелите първо място.  

Печелите 10 Талера!

3. При инвентарен контрол са 
установени множество липсващи ушни 
марки и липсата на инвентарна книга.  

Изплатете 20 Талера от бюджета на 
предприятието!

4. Министерството на земеделието е 
определило Вашето предприятие за 

образцово, защото стриктно спазвате 
всички изисквания и законови 

разпоредби.  
За това Ви се изплаща бонус от 20 

Талера!

5. Тазгодишният угоителен период е 
изправен пред много усложнения: 
климатичните проблеми в обора 

и болестите по животните са 
често срещани. Затова животните 

Ви наддават много по-бавно от 
планираното.  

Върнете се в началото на угоителния 
период!

6. Вашите резултати при угояването 
надхвърлят всички очаквания! 

Преминете направо към полето за 
продажби!

7. Кланицата води преговори с 
купувачи от различни предприятия 
за продажба на преоценени стоки. 

Ниските цени се прехвърлят 
съответно и към селскостопанските 

производители.  
При следващите продажби ще 

получите по 10 Талера по-малко за 
всеки 10 прасета. Запазете картата до 

полето за продажби!

8. Започвате да предлагате услуга за 
кетъринг и това позволява да колите 

животните директно в предприятието 
си.  

При следващата продажба получавате 
по 10 Талера повече за всеки 10 

прасета. Запазете картата до полето за 
продажби!



9. Вашите работници се оплакват от 
лоши условия на труд. Тъй като Вие не 
обръщате внимание, мотивацията на 

работниците пада. 
Върнете се 10 полета назад!

10. Назначавате в предприятието 
си специалист в областта на 

отглеждането на животни и по този 
начин си осигурявате по-високо 

квалифициран и мотивиран персонал. 
Процесите на работа се подобряват.  

Преминете 10 полета напред!

11. Поради провеждането 
некомпетентни и неизрядни дейности 
по нивите плодородността на почвата 
във Вашето предприятие се влошава. 

Това се изразява в ерозия и загуба 
на органични субстанции. Това води 

до по-лоша реколта и се налага да 
купувате допълнително фуражи.  
Платете по 5 Талера за всеки 10 

фуража, които притежавате!

12. Положили сте големи усилия да 
редувате отглежданите култури по 
Вашите ниви. Плодородността на 

почвата и снабдяването с хранителни 
вещества са се подобрили. Вие сте 

ожънали повече и трябва по-малко да 
торите. 

Получавате пари обратно: 5 Талера за 
всеки 10 фуража и 5 Талера за всеки 10 

слама, които притежавате!

13. Мястото за съхраняване на Вашия 
полски фасул е било прекалено 
влажно. Реколтата е мухлясала и 

негодна за употреба.  
Платете 20 Талера за да я замените!

14. Тъй като Вашето предприятие 
използва нови методи при 

отглеждането на полския боб, 
добивите са се покачили. Това 

означава, че трябва да купите по-
малко фуражи отколкото е планирано.  

Получавате 20 Талера!

15. Министерство на земеделието 
засилва изискванията за екологични 

пространства (пространства 
за насърчаване на видовото 

разнообразие). Изискват се 7%, като  
не се включват бобовите култури. 

Имате нужда да обмислите на 
спокойствие как ще приложите тази 

мярка. 
Върнете се 10 полета назад!

16. Министерство на земеделието 
отслабва изискванията за екологични 

пространства (пространства 
за насърчаване на видовото 
разнообразие). Бобовите и 

междинните култури са на 100% 
приемливи. Планирането на 
насажденията се улеснява.  

Преминете 10 полета напред!



17. Поради прекалено използване на 
пестициди пчелите във Вашите полета 
са изчезнали. Вашият добив намалява 

поради намаленото опрашване.  
Изплатете 20 Талера, за да наваксате 

загубите!

18. Пчелар е поставил кошерите си 
във Вашите полета. Опрашването се 

подобрява и Вие жънете повече! 
Получавате 20 Талера!

19. Спестили сте от собственото 
си обучение и от това на вашите 

работници. Развитието на фатално 
чревно заболяване по Вашия добитък 

не е разпознато навреме. 
Губите 10 прасета.

20. Заради много доброто обучение на 
работниците във Вашето предприятие 

през този угоителен период могат 
да се угояват повече животни без 

допълнително натоварване. 
Получаване 10 прасета, за които няма 

нужда да купувате нито храна, нито 
слама. 

21. С няколко други предприятия се 
обединявате в кооператив и поради 
увеличените количества можете да 
се договорите за по-ниски цени за 

фуража и сламата.  
Получавате обратно пари: по 5 Талера 

на всеки 10 фуража и по 5 Талера 
на всеки 10 единици слама, които 

притежавате!

22. С няколко други предприятия 
се обединявате в кооператив и 

поради по-доброто планиране може 
да договорите по-високи цени при 

продажбата на животните.  
При следващата продажба можете да 
продадете допълнително 10 прасета в 
селскостопанските магазини. Запазете 

картата до достигане на полето за 
продажба!

23. С няколко други предприятия 
се обединявате в партньорски 

организации при предлагането и 
повече не трябва да се тревожите как 

ще продадете продукцията си. 
Хвърляйте още веднъж!



24. Сертификатът за екологичност 
на Вашия доставчик на прасенца 
е отнет поради използването на 

конвенционални фуражи.  
При следващата продажба можете да 
продадете прасенцата си само като 

конвенционални. Запазете картата до 
полето за продажби!

25. Избухнал е скандал за 
хранителните качества на 

конвенционално отгледаните 
прасета, поради което търсенето на 

екологично чисто месо се увеличава.  
Цените за продажба се увеличават с 
по 20 Талера за всеки 10 прасета при 

следващата Ви продажба. Запазете 
картата до полето за продажби!

26. Тази година реколтата на соята в 
Южна Америка е много лоша заради 

продължителни периоди на суша 
и цените на световните пазари се 

покачват.  
Изплатете допълнително по 5 

Талера за всеки 10 фуража, които 
притежавате!

27. Реколтата на соята в световен 
мащаб е много висока и цените на 

световните пазари падат.  
Получавате пари обратно: 5 Талера за 
всеки 10 фуража, които притежавате!

28. Правителството засилва еко-
политиката за производството на 

свинско месо. Поемат се разходите 
Ви за преминаване към еко-

производство на до 100 животни. 
Не трябва да останат обаче никакви 

конвенционално отглеждани прасета. 
Решете веднага дали сте съгласни и 

върнете картата!

29. Избухнал е скандал за 
изхранването на животните в голямо 
еко-предприятие за прасета, поради 
което търсенето на конвенционално 

произведено месо се увеличава. 
Цените за продажба се увеличават с 
по 20 Талера за всеки 10 прасета при 

следващата Ви продажба. Запазете 
картата до полето за продажби!

30. Избухнала е епидемия. Всички 
предприятия са в засегнати райони 
и трябва да заколят животните си. 
Фондът за болести по животните 

изплаща обезщетения от по 50 Талера 
за всеки 10 конвенционални прасета 
и 80 Талера за всеки 10 екологични 

прасета. Всички се връщат на старта!

31. Лятото е особено хубаво и много 
хора си организират пикници и си 

правят стекове на скара.  
Изкупните цени за всички се качват 
с по 20 Талера за всеки 10 прасета в 

рамките на 10 минути!

Тази карта е валидна само за 
екологичните производители:  

Тази карта е валидна само за 
конвенционалните производители:

Тази карта е валидна за всички 
участници в угоителния период:

Тази карта е валидна само за 
екологичните производители:  

Тази карта е валидна само за 
конвенционалните производители:

Тази карта е валидна само за 
конвенционалните производители:

Тази карта е валидна само за 
конвенционалните производители:

Тази карта е валидна за всички 
участници в угоителния период:



32. Заради увеличени нива на 
пестициди във водите, контролът 
трябва да се засили. Органите за 

защита на околната среда възлагат 
тази задача на Комисията по водното 
регулиране и почвите. От своя страна 
тя увеличава членския си внос.Всички 

трябва да платят по 20 Талера!

33. Замърсяването на водите с 
продукти за растителна защита тази 

година е много под граничните 
нива. Селските стопанства получават 

допълнително плащане от Органите за 
защита на околната среда.  

Всички предприятия получават по 20 
Талера!

34. Селяните протестират за по-
честни плащания и се събират пред 

Министерство на земеделието в 
София.  

Нищо не се случва! 

Тази карта е валидна за всички 
участници в угоителния период:

Тази карта е валидна за всички 
участници в угоителния период:

Тази карта е валидна за всички 
участници в угоителния период:




