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По-тънка,
по-екологична,
по-изгодна
www.intrama-bg.com
опаковка

Моята ERP.
Тя ми улеснява
решенията.
Вземането на правилни решения – това сега

е най-важното за всяко месопреработвателно

предприятие. Подробни отчети, най-актуалните данни
от производството, развитие в поръчките: CSB-System

Ви дава точно тази прозрачност с натискането на един
клавиш. За да можете да вземате сигурни решения
дори в несигурни времена.

До 18-слойни горни и долни фолиа:

Антифог; Easy peel за лесно отваряне; Средна и висока бариера

Флексопечат до 8 цвята.

👉👉 www.intrama-bg.com

www.teatrading.eu

Повече за нашите решения за
www.csb.com/bg
месопреработвателни предприятия: www.csb.com
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EMKO MEDICAL

РЪКАВИЦИ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

E-mail: info@emkomed.com

нитрил / латекс / винил / престилки / ръкавели / калцуни / бонета

Телефон: 0888 53 06 06

Винил /син/ 7.50 лв. без ДДС

Латекс - 10.50 лв. без ДДС

Нитрил - 13.50 лв. без ДДС

При поръчки на едро ОТСТЪПКИ! За пълна оферта моля да ни пишете или позвъните!

ЗА НАС
ABENA Дания е основана през 1953г.,
като производител и доставчик на
медицински консумативи и лични
предпазни средства.
Към днешна дата ABENA доставя
над 36 000 уникални продукта в
повече от 90 страни по целия свят.
Eмко Медикал ЕООД е ексклузивен

представител на ABENА за България!
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Евродепутатите обсъждат мерки за
ограничаване въздействието на растящите
цени на енергията
С нарастването на
цените на газа и притесненията
относно
въздействието върху
потребителите и предприятията, членовете
на ЕП, Съветът и Комисията обсъдиха начините за справяне с кризата.
Комисарят по енергетиката Кадри Симсон
заяви, че ЕС следва да
реагира бързо и координирано, и подчерта мерките, с които държавите членки
вече разполагат, за подпомагане на уязвимите домакинства и МСП. Европейската комисия също така ще предложи преди края на годината да реформира пазара на газ,
за да го направи по-устойчив на повишаването на цените.
По време на разискването в пленарна зала евродепутатите призоваха за разследване на манипулирането
на пазара от страна на държавни и недържавни субекти,
както и на спекулациите на пазара на въглеродни емисии
в ЕС, за да се измери въздействието на тези два фактора
върху цените. Мнозина настояха за необходимостта от
незабавни мерки за защита на най-уязвимите от увеличаващите се сметки.
Няколко членове на ЕП призоваха за увеличаване на
капацитета за съхранение на газ и за създаване на общи
програми за закупуване на газ – чрез възпроизвеждане
на модела, използван за ваксините – и за използване на
Зеления пакт като възможност за подобряване на енергийната сигурност и независимост. Други членове на ЕП
заявиха, че кризата е резултат от пазарно ориентиран

подход към енергетиката и от действията на
пазарните спекуланти, и
призоваха за определяне на таван на цените на
енергията.
В пленарен дебат на
6 октомври евродепутатите настояха за защита
на европейците, особено най-уязвимите, от рекордно скъпите природен газ и електричество.

Повечето изказали се депутати подчертаха социалноикономическите проблеми от повишаващите се цени на
енергията и настояха за общи решения.

Среща в министерство на
енергетиката във връзка с цените на
електроенергията
На 1 октомври представители на браншовите организации от хранително-вкусовата индустрия
проведоха среща в министерство на енергетиката (МЕ) във връзка с цените на електроенергията.
Зам. министър Дамянов представи подробна информация относно основните фактори, оказващи влияние
върху шоковия ръст на цените на ел. енергия.
1. Въглеродни емисии:
Европейското явление – външният фактор, т.н.
„Брюкселски процес“/зелената сделка и отраженията
му в пряка функция от структурата на производството
на ел. енергия в отделните държави на ЕС, в т.ч. в Бълга-

рия – 43-47% от ел. енергия добивана от въглища. Както
всички знаем у нас основното поскъпване по тази линия
идва от цената за емисиите СО2 като в момента при цена
на ел. енергията от Марица-Изток 2 (1 MWh) около 70
лв. без емисии идва с увеличение от 126 лв (CO2).
2. Забрана от ЕК за преустановяване на износа на
електроенергия:
Независимо от това, че ел. енергията от АЕЦ Козло-

q
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дуй е със себестойност от 60 лв. за 1 МWh беше потвърдена декларираната от МЕ позиция за невъзможност за
прилагане на механизми за ограничаване/забрана на
износа. ЕК е излязла със специална нота в тази връзка и
при нарушение ще последват финансови санкции. Беше
изразено мнение, че неспособността ни да реагираме
на този „брюкселски процес“ е следствие от натрупани
в годините проблеми.
3. Преструктуриране на производството на ел. ток:
В България най-големият дял в производство на ел.
енергия са топлоелектрическите централи Марица Изток
/47-49%/. Към момента не е направено почти нищо за въвеждане на алтернативно производство на ток. Повечето
европейски държави са започнали подготовката си за изпълнение на Зелената сделка още от 2012 г. изкупувайки
емисии и трупайки запаси. А някои от тях са въвели още
през 2012г. изрична забрана да се продават емисии извън страната напр. Полша, Германия. Други сторят АЕЦ,
трети залагат на ВЕИ, газови турбини, а ние …?!?.
Относно анонсираните мерки за намаляване на цената на ел.енергията за бизнеса, г-н Дамянов сподели
че към момента не може да каже че има яснота. В МЕ са
обсъждани всички предложения на работодателските
организации и към момента най-реалистичното е компенсацията да е 50лв. на MWh. Стартирането на схемата
обаче още е неясно. МФ настоява, че подобна схема изисква изменения в бюджета и има изискването предоставянето на помощта да се реализира чрез НАП на база
на количество използвана енергия, т.е. по представена
фактура. За съжаление стана ясно, че все още няма консенсус от къде ще се вземат парите за тази компенсация.
Предложението на АИКБ да вземат от свръхпечалбите
на държавните енергийни дружества е нереализуемо.
От тях на печалба е само АЕЦ-а, а както стана ясно тези
печалби отиват да покриват огромните задължения на
ТЕЦ-овете към Булгаргаз, т.е. към доставчика, друга чрез
БЕХ – за намаляване натрупаните загуби, за емисии и т.н.
Парадоксалното е, че при подобен модел може да станем първата държава фалирала атомна централа!
МЕ е предложило да се увеличи размера на Фонд
енергийна сигурност от 5% на 10%, като по този начин
влезлите повече средства във Фонда да бъдат преразпределени за компенсации. Предложения много, резултат – за момента никакъв!
Вторият проблем, който е един от факторите за така
създалата се ситуация е и липсата на желание за разпис-
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ване на програма и предприемане на реални действия за:
намаляване на таксите, промяна на обезпеченията, развиване на сегмент дългосрочни договори, търговете за продажба
на ток да са само с малки пакети (1-5 MWh), прелицензиране
на всички търговци и отпадане
на тези, които не са състоятелни, както и изключване на
свързаните лица, обособяване
на клирингови методи и т.н.
Но за съжаление към момента явно липсва обща воля
за решаването на така създалата се ситуация. За информация собствеността на Независимата енергийна борса
са разпределени така: МФ държи 50,5%, а останалите
49,5% са на частни инвеститори.
В заключение - прогнозата на МЕ не е особено обнадеждаваща. Според експертите на министерството е,
че до м. март 2022 г. ще продължаваме да сме в много
сложна ситуация. От една страна за част от промените
в нормативната база се изисква работещ Парламент и
политически консенсус, а от друга ще очакваме ЕС да
предложи спешни мерки. Но каквото и да бъде предложението на ЕС, е необходимо да имаме предвид даденостите към момента - дадености, които не можем да
очакваме да се променят (структура на енергийната ни
система, Зелена сделка и т.н., които ще продължат да са
фактори в увеличение на цената на ел. енергия), препоръката за по-малко енергоемките бизнеси е да се търсят
подходи за автономност (инвестиции в иновативни технологии от вида – водород и биомаса, водород и газ),
което да гарантира по-голяма устойчивост спрямо процесите на увеличаване на цената на ел. енергия.
В обобщение МЕ споделиха разбиране за трудността
на ситуацията, в която се намираме. Контакти провеждат не само с Национално представителните работодателски организации, но почти всички браншове, които
като нас са заявили индивидуални срещи. За съжаление
прогнозата и информацията, която получихме остава
тревожна и не усетихме, макар да са наясно с проблемите – консенсусна воля и план за взимане на очакваните
бързи и адекватни мерки.

www.teatrading.eu
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Писмо до президента Румен Радев
и премиера Стефан Янев за спешни
действия за компенсиране на високите
цени на електроенергията
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО:
Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Относно: Спешни действия за компенсиране на необосновано високите цени на електроенергията

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНЕВ,
Критичната ситуация за голям брой потребители на електрическа енергия на свободен пазар ни кара да бъдем
настоятелни в търсенето на конкретни решения в кратки срокове. Цените на електроенергията растат „необуздано“
и стойността на мегаватчас постоянно бележи нови рекордни стойности. При 119.00 лв. за мегаватчас средна прогнозна цена на КЕВР на електроенергията за периода юли 2021/юни 2022 г., цената за месец август беше 218.17 лв.,
за месец септември – 244.50 лв., а за първите двадесет дни на месец октомври вече е 368.60 лв., като не може да се
прогнозира какъвто и да било „таван на цените“, при това преди да е настъпила зимата.
На проведената от Вас кръгла маса на 18.10.2021 г. по тези въпроси, имахме възможност да обсъдим редица възможни мерки и видяхме, че има разбиране за планиране на конкретни мерки.
На 19.10.2021 г. се проведе протест по същия повод, а представители на протестиращите бяха приети от заместник
министър-председателя и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, министърът на енергетиката Андрей Живков, заместник-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов на съвместна среща, на която присъстваха
още г-н Иван Иванов – Председател на КЕВР, г-н Валентин Николов – член на Съвета на директорите и изпълнителен
директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, г-н Константин Константинов - Изпълнителен директор на „Българска
Независима Енергийна Борса“ ЕАД. На срещата отново беше потвърдено, че се работи по вече обсъжданите мерки.
Бяха посочени конкретни механизми за финансово компенсиране на широк кръг стопански потребители, включително чрез Фонд „Сигурност на Енергийната Система“. От наша страна, ние потвърдихме подкрепа за готвените мерки,
но все още не виждаме резултат.
Считаме, че не трябва да се губи време и настояваме да се премине към осъществяване на вече оформените финансови мерки, поради което се обръщаме към Вас с молба за организиране на среща след 22.10.2021
г., на която да се обсъдят:
 предложените мерки за финансова компенсация на небитовите потребители, а именно възстановяване на 75 % от надвзетото (надвишението на платената цена над прогнозната цена на КЕВР, която
е и референтната цена за бита). За месец август това са 74 лева, за месец септември – 94 лева, а за месец
октомври това се очертава да е сума от порядъка на 180 лева за мегаватчас. Следва възстановяването
на надвзетото да се извършва до нормализирането на цените;
 планът за недопускане на ценова ескалация през зимата 2021/2022.

Междувременно оставаме на разположение за срещи и обсъждане в работен формат по покана на отговорните
звена в сектор Енергетика.
С УВАЖЕНИЕ,
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и ССИ
Пламен Димитров, президент на КНСБ
Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“
Източник: БТПП
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Международно специализирано
изложение за месо и месни продукти
МЕСОМАНИЯ 2021
От 29 септември до 2 октомври в Интер Експо Център в София се проведе поредното 28-мо изложение Месомания 2021.
Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на страната бяха предприети стриктни мерки за сигурност и безопасност на изложители и посетители на изложението. Създадена
беше организация за еднопосочно движение, беше осигурен контрол на влизащите лица, допускаха се не повече
от 1 човек на 8 кв. м. и беше осигурена дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите, дистанция между
щандовете, подово покритие, подходящо за дезинфекция, специални опаковки за еднократна дегустация на
продуктите, дистанционна регистрация на посетителите и т.н.
Като организатор, Асоциацията никога не би предприела участие в събития, при които има риск за здравето на хората, но предвид площта, с която разполага ИЕЦ – 16 000 кв.м, изложбите МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД & ДРИНК и COPIS имаха възможност да приемат всички желаещи да
участват и посетят изложенията при спазване на противоепидемичните мерки.
На площ от 1230 м2 в зали 1 и 2 участваха 53 компании
– производители, преработватели, вносители и търговци на машини за производството, етикетиращи машини,
опаковки, адитиви, консултански фирми, софтуери, лаборатории, специализирани автомобили и др. 27 фирми са
месопреработватели. Разнообразието от изложители привлече много посетители – търговци, дистрибутори, производители и потребители. Ежедневно се провеждаха срещи
между изложители и посетители, на които се обсъждаше
и ситуацията на следкризисно възстановяване на бизнеса.
Създадоха се и успешни професионални контакти между
български и чуждестранни компании, които се запознаха
с новостите при храните, технологиите и машините.

Лично проф. Христо Бозуков, министър на земеделието, храните и горите даде начало на официална церемония
и откри изложенията с думите: „Заедно можем да се справим с предизвикателствата“. Той благодари на Интер Експо
Център и браншовите организации за труда, благодарение на който София застава на европейската и световната
карти на изложенията от хранително-вкусовия бранш. Министър Бозуков бе категоричен, че всички предизвикателства могат да се решат с общи усилия и подкрепи ставката

на ДДС за сектора да стане 9%. Отчитайки, че изложенията са мястото за среща на нови бизнес-партньори и иновации, Христо Бозуков пожела успех на присъстващите.
Положителните си очаквания изказа и зам.-министърът
на икономиката Красимир Киряков. Той определи като
„успех“ реализираните изложения и пожела положително
развитие на тенденциите. Официални гости бяха още Алиша Ернандез – съветник в посолство на САЩ в България,
Добри Митрев – председател на БСК, проф. д-р Десислав
Балев – декан на
Университета по
хранителни технологии.

Атанас Урджанов,
председател на АМБ,
поздрави гостите и
изложителите като
отбеляза, че и тази
година по време на
специализираното
изложение МЕСОМАНИЯ,
Асоциацията
на месопреработвателите в България
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продължава „ДНИ НА БЪЛГАРСКОТО МЕСО“ с нови идеи и
инициативи в полза на малките и средни предприятия, и
специализираните професионални гимназии. Участията в
изложения са най-прекия път на малките и микро предприятията, каквито са голяма част от нашите членове, до
търговците и потребителите. Това повишава конкурентоспособността им и допринася за привличане на по-голям
брой посетители и инвеститори. Той благодари на Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен
фонд „Земеделие за подкрепата за провеждане на 28-то
изложение МЕСОМАНИЯ. „В рамките на „ДНИ НА БЪЛГАРСКОТО МЕСО“ продължаваме и образователната си дейност сред потребителите и най-вече сред деца, ученици,
студенти, за да засилим връзката между бизнеса и образованието. По време на четирите изложбени дни фирмитеучастници ще представят както традиционни, така и нови
продукти по нетрадиционен и иновативен начин. МЕСОМАНИЯ е предпочитаното място за споделяне на опит и
иновативни подходи в технологиите при производство.
МЕСОМАНИЯ е мястото, където ще се срещнем с партньори, ще покажем, че месната индустрия се развива въпреки
всички трудности – пандемия, болести по свинете, болести
по птиците, висок ДДС, високи цени на електроенергия и
още много, много други. Ние сме оптимисти и вярваме, че
новите предизвикателства, ще ни направят още по-силни
и сплотени. Пожелавам успех на всички!“ каза Атанас Урджанов. От името на Асоциация на месопреработвателите
в България той поздрави Интер Експо Център по случай
20-годишния им рожден ден и им пожела да бъдат здрави,
успешни и да продължават да работят все така професионално!

И тази година производителите представиха найдобрите си продукти – както традиционни, така и нови
рецепти. Четирите дни на изложението Месомания 2021
бяха отлична възможност за директни срещи с потенциални клиенти, дистрибутори и вносители. На свои площи
или на колективен щанд на АМБ фирмите-участници показаха най-новите си продукти и изненадаха с новости,
като например иновативната линия продукти AMMI:
колагенови пуканки барбекю, с билки и сметана, с чили
паприка, месно барче от говеждо, конско и свинско месо,
които вдъхват увереност и предлагат алтернатива за разнообразно и здравословно хранене, когато сме в движение, месни прoдукти c естествен оцветител от японска
вишна и др., част от които за първи път бяха представени
на пазара.
За поредна година в рамките на конкурса „Златен медал с диплом“ бяха отличени качествени и оригинални
пазарни продукти и добавки. Представените продукти
трябваше да преминат през няколко етапа – проверка на
„Продуктово досие“, „Оценка“ и „Дегустация“ от специална Комисия. Наградите бяха връчени на най-добре представителите се компании по време на официална церемония. Ежегодният конкурс се проведе през първите два
дни на Международните хранителни изложения. Общо
17 продукта бяха отличени на МЕСОМАНИЯ и те са:

u

 Продуктова
серия
„Орехите от златните ръце
на майстора“:Луканка телешка; Луканка от свинско и говеждо месо и Суджук телешки
на „БЕЛЛА България“ АД

Благодарение на подкрепата на МЗХГ и ДФ Земеделие, и тази година малки и средни месопреработвателни фирми като „ВЛАНЕЛ“ ООД, Перник, „ЕКО МЕС“
ЕООД, Величково, „ЛАЛОВ И ВАЧЕВ“ ЕООД, Враца,
„МАЛЕВЕНТУМ МАРОН“ ЕООД, София, „НИКОВ - ИВАН
КОСТАДИНОВ“ ЕТ, Сливен, „Р.А.-03-БОБИ“ ООД, Горна Оряховица, „САМИ М“ ЕООД, Перник, „СВИНЕКОМПЛЕКС ГОЛЯМО ВРАНОВО ИНВЕСТ“ АД, Голямо
Враново, „СТЕФАНОВ-И.СТЕФАНОВ 04“ ЕООД, Горна
Оряховица,
„УНИТЕМП“ ЕООД, Войводиново имаха възможност да участват в единственото специализирано изложение за месо и месни продукти МЕСОМАНИЯ
2021 част от „Дни на българското месо“. Основната ни цел
и през тази година е да съчетаем възможността малки и
средни български месопреработвателни фирми да участват в изложението „МЕСОМАНИЯ 2021“ и от друга страна
да популяризираме ползите от консумацията на месо и
месни продукти, особено от подрастващите.

u
 Продуктова серия
„Ретро“: Наденица; Кренвирш; Шпеков салам; Луканка на „Лалов и Вачев“
ЕООД
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u

 Продуктова серия „Месни
консерви в собствен сос“: Свински
крачета в собствен сос; Свински зурли
в собствен сос; Свински опашки в собствен сос на „Свинекомплекс Голямо Враново - Инвест“ АД

u

 Бански старец – домашен и
Шпек „Родопа Пазарджик“ на „ЕКО
МЕС“ ЕООД

u

 Шунка бут „Ников“ и Сурово – сушен бут „Ников“ на
ЕТ „Ников – Иван Костадинов“

u

По време на изложението се проведе специализирана презентация с практическо занятие „Сензорен
анализ на различни видове месо“. Събитието беше в
хибриден формат и се излъчваше на живо. В залата участваха ученици от 12 клас на Професионална гимназия по
хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, София. Учениците от Софийска професионална гимназия по туризъм, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, Плевен и Професионална
гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, Плевен взеха участие в събитието дистанционно
чрез платформата ZOOM. Презентацията премина в три
модула. В първия модул д-р Даниела Данаджикова, съсобственик на лаборатория Алименти-Омнилаб запозна
учениците с основни понятия, свързани със сензорния
анализ и органолептичен анализ на месо. Във втория
модул чрез две практически занятия учениците тестваха
сензорните си качества чрез определяне на три основни
вкуса и чрез рангов тест за вкус. В третия модул учениците трябваше да определят видова принадлежност на
различни видове месо по външен вид.
Чрез онлайн включване в лаборатория „АлиментиОмнилаб“ учениците наблюдаваха как практически се
извършва сензорен анализ на месен продукт.

 Говежда саздърма; Наденица „Механата“
и Деликатесен шпек „Добротица“ на „Недко Недков – Овчарово“ ЕООД

q

9

октомври 2021 г.

На края всички
ученици получиха
грамоти за участие
в специализираната
презентация.

МАРАТОН НА ВКУСОВЕТЕ платформа за представяне на висококачествени храни
Войводиново - продукти от новата им
серия: -златна спържа, хрупкав микс-мас
и пръжки, колагенови пуканки“AMMI“,
„СВИНЕКОМПЛЕКС ГОЛЯМО ВРАНОВО ИНВЕСТ“ АД, Голямо Враново - френч рок и
бекон от породата дюрок, „НИКОВ - ИВАН
КОСТАДИНОВ“ ЕТ - шунка бут Ников и сурово сушен бут Ников, Белла България –
луканка и суджук от серията „От златните
ръце на майстора“, „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД– телешко бон филе.
Във времето на неограничен избор на
храни и напитки, и разработването на нови,
все по-уникални продукти, собствениците
на марки, търговците, операторите, дистрибуторите трябва да намерят нови начини за
представяне и завладяване на публиката и
ценителите. Маратон на вкусовете даде възможност на всеки желаещ изложител да акцентира върху един свой продукт, който да
бъде включен в авторски рецепти на шефготвачи от Българската асоциация на професионалните готвачи.
С продукти на български месопреработватели, участващи в изложение МЕСОМАНИЯ се провеждаха
ежедневни презентации на готвачи, които представяха
нови продукти, нови съставки и здравословни продукти,
приготвени по нова технология. Шеф - готвачи от CHEF
CLUB SOFIA и CHEF’S CLUB SMOLYAN композираха своите
рецепти в четири категории BRUNCH, LUNCH, SIESTA,
JOIE de VIVRE. Маратонът на вкусовете беше допълнителна
възможност за представяне и популяризиране на избрани
български месни продукти, свинско и говеждо месо.
В маратона участваха продукти на фирмите: „Р.А.03-БОБИ“ ООД, Горна Оряховица –Горнооряховски суджук, „СТЕФАНОВ-И.СТЕФАНОВ 04“ ЕООД, Горна Оряховица – суров Горнооряховски суджук, „УНИТЕМП“ ЕООД,

За потребителите бяха подготвени специални информационни листовки: ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРИ ПОКУПКА
НА МЕСО. Голям интерес предизвика и книжката “НАПРАВИ СИ САМ МЕСНИ ПРОДУКТИ“ по традиционни
български рецептури и технологии. Тя е предназначена
за любителите, които искат в домашни условия да си приготвят месни продукти като кебапчета, кюфтета, сурови
наденички, суджук, кайсер пастърма, саздърма, бахур,
кървавица, солена сланина и др. Фирмите-изложители и
посетителите получиха много рекламни материали, подготвени за „Дните на българското месо“ по време на Месомания 2021.
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Изпълнителният директор
на ДФ Земеделие Борис Михайлов и зам.изпълнителните
директори Боряна Алексова и
Владимир Атанасов заедно с
около 100 експерти посетиха
изложенията.

Освен щандовете
на
месопреработвателите, те посетиха и
щандовете на фирми,
производители на машини и опаковки за месната индустрия. Представител на фирма ХРАНМЕХАНИКА ООД, български производител на машини за хранителната индус-

трия презентира различни машини за месопреработка, с
които се осъществяват различни термични и механични
обработки на всякакви месо. Техниката е изработена
предимно от неръждаема стомана, което възпрепятства
евентуално увреждане на качествата на месото по време
на работните процеси. Дизайнът на всяка от машините
за месопреработка е съобразен така, че да осигури оптимално съотношение между висока функционалност и
практичност. На щанда експертите видяха как работи
вакуумтумблер, произведен
от Хранмеханика ООД.
Модерни решения за опаковане демонстрираха представителите на СКИПТЪР ООД
- една от водещите фирми на
българския пазар на опаковки
и опаковъчни консумативи.

Месомания 2021 нямаше да се състои без участието
на фирмите-членове на АМБ и всички останали фирми,
които не се изплашиха от пандемията и прецениха, че
при спазване на мерките, въведени от ИЕЦ рискът за изложители и посетители е съвсем минимален.

МЕСОМАНИЯ в снимки

Използваме страниците на Бюлетин за Месото, за да представим накратко всички участници в МЕСОМАНИЯ 2021.

ALIMENTI - Лаборатория Алименти-Омнилаб, гр. Пловдив е специализирана в извършване на лабора-

торни анализи с цел установяване
безопасността и качеството на храните. Лабораторията е акредитирана
по БДС EN ISO/ IEC 17025. Екипът на
лаборатория „Алименти-Омнилаб“
е от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит.
Наши клиенти са едни от най-големите фирми на българския пазар като:
Лидл, Карфур, Билла, Белла България, Тандем-В, Бор-Чвор, Кока-Кола
Хеленик, Каменица, Загорка и други,
които разчитат на нашите точни и
прецизни анализи.
BOBI - Фирма „Боби“ е основана
през 1987 г. Мотото ни е: “Качествени суровини – висококачествен
продукт.” Ние произвеждаме малко,
но с високо качество. През 2012 г.
заедно в сдружение „Раховец” успяхме да впишем в Европейския съюз

продукт със защитено географско
указание – „Горнооряховски суджук”.
Днес продуктът се радва на голям
интерес от страна на потребителите. Не по-малко внимание получават продуктите “ОСОЛЕНА СВИНСКА
РИБИЦА и ГОВЕЖДА ПАСТЪРМА”, характерни с традицията си в района
и страната.“
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Разработваме цялостни формули за
производство на колбаси от свинско,
телешко и пилешко месо. Съчетавайки традиции и опит с новите технологии, се стараем да бъдем първи в
новостите.

DJIEV - Фирма “Джиев” АД е собственик на Птицекомбината в Костинброд. Предприятието има затворен цикъл на производство и работи
със 100% собствена суровина. Високата оценка на нашите клиенти ни
мотивира да произвеждаме натурални и качествени продукти.

EKO MES - „Месопреработвателното предприятие „ЕКО МЕС“ ЕООД е
разположено в живописните хълмове на Средна гора в село Величково.
Тук в земята на одрисите, на един от
най – древните римски пътища Виа
Диагоналис, ние произвеждаме нашите продукти по стари български
рецепти. Нашата цел е да съхраним
традиционния вкус на предлаганите
продукти, като предлагаме на нашите клиенти постоянно високо качество.

EUROCOMPACT ZONA - Традициите на Еврокомпакт датират от
далечната 1968 г. Еврокомпакт има
партньори в цял свят: Европа, Азия,
Америка, Австралия, Африка. Предлагаме собствени иновативни и специални решения, както за индустриални производители, така и за малки
месарници с локално производство.

GOLYAMO VRANOVO INVEST Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД е сред най-големите производители на свинско месо в страната.
Ние предлагаме огромно разнообразие от месни продукти с гарантирано
качество и доказан произход. Отглеждаме над 20 000 прасета от елитни породи и разполагаме с модерен
цех за месопреработка в с. Голямо
Враново, община Сливо поле, област
Русе. Нашите майстори приготвят с
грижа за Вас огромна палитра месни
продукти – луканка, салам, пастети,
чоризо, филета, сушеница, наденици.
А за тези, които искат да бъдат факири в кухнята, сме приготвили прясно
свинско месо от всяка част на животните. Нашите продукти са близо до
Вас, благодарение на 13-те фирмени
магазина в София, Бургас, Русе и Стара Загора.

HRANMECHANIKA - „Хранмеханика“ ООД е един от утвърдените
лидери в България в хранителната
индустрия и по-специално месопреработка, хигиенна техника, кланично оборудване, машини за понички,
съоръжения за етерично-маслени
култури. Фирмата е известна сред
своите клиенти и с изпълнението
на нестандартни поръчки. Екипът от
високо квалифицирани специалисти
допринася за високото качество, постоянното усъвършенстване и увеличение на продуктите произведени
с марката ХРАНМЕХАНИКА. Три поколения са служили и продължават
да служат в тази област, с това което
започва като малка механична рабо-

тилница през 1985 г. Всичко това се
превръща в ефективна инфраструктура, в рамките на сектора, чрез философията на непрекъснато усъвършенстване и внимание към детайла,
в полза на своите клиенти.

LALOV & VACHEV - „Лалов и Вачев
ЕООД е българска компания за производство на колбаси и деликатеси от
месо, основана през 1992 г. в гр. Враца. Опитът натрупан през годините в
производството на месни колбаси и
деликатеси, безкомпромисността по
отношение на качеството ни позволи
да се превърнем в един от водещите
производители в своя бранш. Положихме много усилия и успяхме да изградим бранда Майстор Цветко като
един от най-известните и популярни
в своя сегмент в страната. Фирмата
ни се ползва с репутацията на надежден партньор на своите клиенти, доставчици, служители и потребители.
Брандове – Майстор Цветко, Ретро,
Одесос, Черга, Леденика и Елина.

MALEVENTUM MARON - Популярната марка колбаси и месни деликатеси „Малевентум“ се произвежда и предлага на българския пазар
от „Малевентум Марон“ ЕООД. През
изминалите години колбасите и месните деликатеси „Малевентум“ са
се утвърдили сред нашите клиенти
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поради доброто качество, добрата
цена, българския вкус и традиции в
производството. Полагайки много
старание и внимание и за най-малките неща, ние сме убедени, че предлагаме на Вас, нашите клиенти добра
храна...на добра цена.

NIKOV - IVAN KOSTADINOV “Фирма „НИКОВ“ започва производство през 1996 г., като малка семейна
фирма на колбасари, работили над 20
години в сливенския месокомбинат.
През годините залагахме на качеството и усилията ни не бяха напразни.
Утвърдихме се на пазара като производител на висококачествени колбаси. За това говорят многобройните
отличия на конкурси, организирани
от Асоциация на Месопреработвателите в България (АМБ) , IFFA2010
FRANKFURT AM MAIN и IFFA2011
FRANKFURT AM MAIN.

OREHITE - „Белла” (България) е
идеалният бизнес партньор в хранителната индустрия в Югоизточна
Европа. Събира под един покрив водещи компании и марки, продукти и
услуги, които предлагат най-доброто
съотношение цена-качество. Портфолиото на компанията съдържа
над 200 продукта, произвеждани под
собствени и частни марки в 9 преработвателни предприятия. Мисията
ни е за предлагаме по-добри продукти на по-добри цени.Вярваме, че в
основата на успешния бизнес стои
развитието чрез синергия на дейностите и интегритет на служителите.
SAMI-M - Началото поставихме
през 1996г. Стартирахме с малък цех
за млени меса. Днес, над 25 години
по-късно, ние продължаваме нашият
път на усъвършенстване, следвайки културата на потребителя и по-

следните новости в бранша. Над 130
служители работят и творят, за да
удовлетворят потребностите на потребителя. Най-високата ни оценка е
доверието в нас и нашите продукти.
Портфолиото ни включва повече от
100 артикула от различни серии. Основен приоритет в политиката ни е
- “Качество, на достъпна цена.” Разполагаме със собствена лаборатория за
входящ, текущ и последващ контрол.

SKIPTER - Още от създаването си
фирмата е заложила като своя цел
развитие в следните направления:
опаковки и опаковъчни консумативи, опаковъчни машини, предназначени за опаковане на хранителни и
нехранителни продукти. Собствено
производство и дистрибуция на ръчни опаковъчни машини с и без нагряване; полуавтоматични тунелни и
камерни машини с L-залепване и полуавтоматични стек опаковъчни машини. Дистрибуция на автоматични
опаковъчни машини със стреч фолио
ULMA, на полуавтоматични и автоматични опаковъчни машини с термосвиваемо фолио, на електронни етикетиращи везни за производствени и
търговски фирми, на оборудване за
работа с модифицирана атмосфера
(МАР) при опаковане, за удължаване
срока на годност на хранителни продукти (DANSENSOR).

STEFANOV - IVAN STEFANOV 04
- „Стефанов-Ив.Стефанов-04” ЕООД
е една от проспериращите фирми
в областта на месопреработването,
намираща се във Великотърновска
област. Предприятието предлага
продукцията си на пазара от 1998
година, като през годините увеличи
капацитета и продуктовата си гама
многократно. Богатият асортимент
от колбаси и деликатеси е съчетание
от уникални рецепти, незаменими
вкусови качества, доказани през годините както от удовлетвореноста на
клиентите, така и с многото отличия
от различни изложения.

UNITEMP - „УНИТЕМП ЕООД
произвежда и доставя ФЕРМЕРСКО СВЕЖО МЕСО с пълен контрол
от фермата до крайния потребител. Нашето предимство е пълната
интеграция на производствените
процеси „под един покрив” заедно
с кланица, транжорна, камери за охлаждане, шоково замразяване, фирмен магазин, собствена логистика
за транспорт на месо и живи животни директно от избрани български
ферми. В началото на тази година
УНИТЕМП разшири производството
си със серия кулинарни продукти в
буркан, както и иновативна линия
снаксове от месо под бранда AMMI,
които се произвеждат от 100% натурални съставки, имат високо съдържание на протеин и ниско съдържание на въглехидрати.
VLANEL - „Вланел” ЕООД е създадена през 1992г. с предмет на дейност търговия с хранителни стоки.
През 1999 г. започва производство
на разфасовки от пилешко месо. Новото предприятие за преработка на
бяло месо в гр. Радомир, отваря врати през месец юли 2006 г. Високите
технологии в обработването, замра-
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фокусирана върху намирането на успешни решения на казуси, възникващи в ежедневните работни процеси
на клиентите - етикетиране, маркиране и автоматична идентификация
на продукти.

зяването и опаковането допринасят
за уникалността на произвежданите
артикули и техните хранително - вкусови качества.

STSSMP – Сдружение Традиционни сурово сушени месни продукти е
учредено през 2009 г. от 34 месопреработвателни фирми, които се обединиха за да съхранят и продължат
българската традиция в производство на месни деликатеси, част от
културната ни идентичност. Сдружението вписа в европейския регистър
като храни с традиционно-специфичен характер следните продукти:
Пастърма говежда, Роле Трапезиця,
Филе Елена, Кайсерован врат Тракия
и луканка Панагюрска.

BAU Academy е обучителна
структура и комуникационна платформа, която помага за въвеждането
на иновативни технологии в строителството!
ELTRADE - Елтрейд“ развива своя
бизнес в 6 направления: проектиране и производство на касови апарати
и фискални принтери; разработка на
софтуер за търговски обекти и системно интегриране; производство
на консумативи; продажба на POS
терминали, принтери, баркод скенери и везни на водещи световни марки; електронен обмен на документи
(EDI); продажба и внедряване на SAP
Business One (софтуер за управление
на малки и средни фирми).
DEMAX - Водеща секюрити печатница и най-модерното частно полиграфическо предприятие в България.

ENKO PLASTICS - Произвеждаме
висококачествени, безопасни, хигиенни опаковки, съобразени с европейските и международни изисквания за съхранение и транспортиране
на хранителни продукти.
DICKTECH - Фирма “ДИКТЕХ” ООД
е дъщерно дружество на фирма “СТС
Електроникс» ООД. Основни продуктови линии са полуавтоматични
машини за лепене на етикети и пълнене/дозиране на течности, както и
индустриални и битови принтери за
печат на цветни етикети.

Aladin Foods - Вече 20 години
най-важното за Aladin Foods е качеството на храната и доволните клиенти. От малък обект, намиращ се в сърцето на град Пловдив, Aladin Foods
се превърна в лидер на пазара и е
разпознаваема и обичана търговска
марка с над 30 заведения в 11 български града и близо 900 служители.

DILCOM BULGARIA - Повече от
19 години Дилком България ЕООД е
водещ производител на етикети и е

EUROMARKET - Евромаркет
Компресорс АД е дружество в рамките на Евромаркет Груп, специализирано в проектирането, доставката, изграждането, въвеждането в
експлоатация, настройката, пуск и
сервиз на: винтови компресори, азот
генератори, адсорбционни и хладилни изсушители, чилъри и водоохла-

q

14
дителни кули, дизелови генератори,
компресори за високо налягане,
кислород генератори, вакуум помпи
и въздуходувки, ресивери, кондензоотделители, филтри и др.

MAP 89 - „МАП 89” ЕООД е млада и
бързо развиваща се фирма в сферата
на индустриалните подови настилки.
Предлагаме изпълнение на богата
гама от подови системи. Основни
сегменти от предлаганите подови
покрития са следните: Епоксидни
подови покрития/саморазливни настилки; Метакрилатни подови покрития/реактивни настилки; Настилки с
цветни кварцови пясъци; Полиуретан-циментови композиции/смеси;
Шлайфани бетони; Безвъздушно боядисване.
M&M FRUIT - М и М ФРУТ EООД е
създадена през 2001 г. и към момента е един от основните доставчици
за страната ни на пластмасови изделия, обслужващи различни сектори
от икономиката като екология, селско стопанство, индустрия. Филиал е
на JCO PLASTIC Spa. Италия и TECNO
PLASTICA HELLAS A.E. Гърция, които
са сред лидерите в производството
на пластмасови изделия в Европа.

октомври 2021 г.
започва да обработва земя под аренда в с.Овчарово, Общ.Добрич където
е и настоящата производствена база.
Първоначално основен отрасъл е
растениевъдството, в последствие се
добавят млечни продукти и месопроизводство.

NK TECHNOLOGY - Фирма „НК Технолоджи“ ЕООД е с над 10 годишен
опит в областта на проектирането
и изграждане на промишлени хладилни инсталации и хладилни помещения от термопанели. Решения за
защита на стени и тавани с помощта
на иновативните, високохигиенични
плоскости B-Hygienic , произведени
в Белгия.

SIAD BULGARIA - СИАД е водеща италианска химическа компания
специализирана в индустриалните
газове, инженеринг, здравеопазване, услуги и индустриални стоки, със
собствени заводи в Европа и останалата част от света.
PULDIN TRANS SERVICE - „Пълдин
Транс Сервиз“ ООД е оторизиран дилър на IVECO S.p.A. в България.

MOTO PFOHE - Официален вносител и дилър на водещи марки автомобили.

NEDKO NEDKOV – OVCHAROVO Фирмата е създадена през 1993 година. Основателят Недко Митев Недков

ващи машини, пълначни машини,
затварящи машини, етикетиращи
машини, фолиращи машини, опаковъчни и пакетиращи машини, машини за консервната промишленост, за
сладкарство и хлебарство, фармация
и месопреработка, транспортни системи, машини за монтаж картонени
кутии и др.

RUEN MACHINERY - Фирма Руен
Машинари е създадена през 1994
година и е изключителен представител на водещи европейски производители на машини, резервни части
и консумативи за текстилната, автомобилната, хранително-вкусовата и
медицинската промишленост.
SAN MAX TRADE - Компанията се
занимава с избор и доставка на оборудване и резервни части от Китай.
Предлагаме синхроблоки, изплак-

T&S TRADING BULGARIA - „ТиС
Трейдинг България ЕООД“, с повече
от 17 години опит. Със своя дългогодишeн опит, компанията заема лидерско място в областа на картонените,
гъвкави (флексибъл), полиетиленови
опаковки както и кетъринг опаковки.
Разполагаме с разнообразно портфолио с над 3000 артикула на склад.
VERA 94 - „Вера 94 е специалист
в производството на неутрално
кухненско оборудване – каширани
работни маси, работни маси с умивални басейни, работни шкафове,
отопляеми шкафове, линии за самообслужване, барплотове с вградени топлинни шкафове, касов бокс,
стелажи, колички. Производство на

q

15

октомври 2021 г.
говия с металообработващи машини, произведени в Западна Европа.
Машините, които предлагаме са на
доказали се европейски лидери в
производството на висококачествени машини, предназначени за индустрията.

нестандартни съоръжения от неръждаема стомана в съответствие със
специфичните изисквания на клиента. Термоуредите, които ние произвеждаме, като: топлинни и хладилни
шкафове, линии на самообслужване,
блок маси с вградени уреди за готвене пред клиента “Show cooking”,
и топлинни витрини, бар-плотове с
вградени уреди се изработват с активни елементи от водещи европейски производители.
WEB-TECH - Уеб-Тек ЕООД е специализирана фирма за внос и тър-

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА /
ЦОРХВ/ - организира и планира изготвянето на научни оценки на риска
чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ по проблеми, които
пряко или косвено засягат здравето
на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал и безопасността
на храните и фуражите.

АМБ ще продължи да организира
изложения в страната и в чужбина,
за да популяризираме българските
традиционни и иновативни месни
продукти.
Ще продължим станалите вече
традиционни „Дни на българското
месо“ с нови идеи и инициативи в
полза на малки и средни предприятия.
Ще продължим образователната
си дейност сред потребителите и
най-вече сред деца, ученици, студенти, за да се засили връзката между
бизнеса и образованието.
За да осъществим своите идеи
ще продължим да разчитаме на
единствената подкрепа, която
браншът ни получава и тя е от МЗХГ
и ДФ Земеделие.
Вече 28 поредни години изложението МЕСОМАНИЯ се провежда на
живо. Въпреки извънредната ситуация в цял свят, по време на изложението се осъществиха ползотворни
контакти и срещи при спазване на
всички мерки за безопасност, предприети от здравните власти. Независимо, че и тази година участието
на фирмите беше скромно в сравнение с предходни години, за нас и за
изложителите то беше успешно.
Успехът се дължи на екипната работа и на усилията на Асоциация на
месопреработвателите в България
и Интер Експо Центъра.
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Български продукт с награда от
световното изложение ANUGA
За първи път тази година световното изложение
за хранително-вкусовата промишленост ANUGA в
Кьолн организира допълнително дигитален формат
„ANUGA@home“ от 11 до 13 октомври 2021 г., за да
формира основата за добър бизнес и нови икономически перспективи.
Като част от програмата на събитието бе проведено ШОУТО ЗА ИНОВАЦИИ НА ВКУС ANUGA
(ANUGA TASTE INNOVATIVE SHOW). То е барометър
за тенденции и източник на вдъхновение за световния хранителен бизнес. Най-важните иновации
в ANUGA се представят на търговски посетители и
представители на медиите. От всички представени
продуктови иновации, експертно жури от журналисти и пазарни изследователи избира най-добрите
иновации в индустрията и 10-те най -добри продуктови иновации.
Тази година „AMMI“ участва в ANUGA TASTE
INNOVATIVE SHOW, представяйки новата продуктова линия снаксове от месо – колагенови пуканки и
от конско месо в комбинация със сушени домати като един от водещите
иновативни продукти за 2021 година.
Тази новина носи със себе си повод
за радост и гордост не само на екипа
на фирма УНИТЕМП като собственик
на бранда AMMI, но и на българите за
това, че български продукт е отличен
на световно ниво.
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месни протеинови барчета. Уверено заявихме твърденията си, че нашите продукти са разработени по
специална технология, ползвайки натурални съставки, за да постигнем продукти, които не изискват
температурен режим на съхранение.
От гледна точка на съдържание, нашите колагенови пуканки и месни барчета AMMI са изключително богати на натурален животински протеин,
антиоксиданти, минерали, не съдържат глутен, изкуствени оцветители, овкусители и консерванти.
Подходящи са за хора, спазващи високопротеинови, нисковъглехидратни и КЕТО режими на хранене.
След задълбочено проучване на технологията,
суровината, вкусовите качества, брандинга и приложението на продуктите, журито на ANUGA TASTE
INNOVATIVE SHOW определи Месно барче AMMI

17
16

октомври
21 íîåìâðè
6 --20
5 äåêåìâðè2021
2020
2019г.ã.

МАЛКИ ОБЯВИ
ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Фирма „ЕЛИТ-МЕС МИНЕВ Ôèðìà
„ÅËÈÒ-ÌÅÑ ÌÈÍÅÂ
РОДОПА-В.Т.”
ООД -

ÐÎÄÎÏÀ-Â.Ò.” ÎÎÄ
притежава предприятие
„АВИСПАЛ БГ”
ЕООД ÁÃ“ ÅÎÎÄ
ïðèòåæàâà ïðåäïðèÿòèå
„ÀÂÈÑÏÀË
за събиране
и обезвреждане
на СЖП 2
çà ñúáèðàíå
è îáåçâðåæäàíå
íà ÑÆÏ êàòåãîðèÿ
è êàòåãîðèÿ
3.
категория
2 и категория
3.
Èçêóïóâàíåòîиèизвозването
èçâîçâàíåòî íà
Изкупуването
наÑÆÏ
СЖП се
ñå èçâúðøâà
ñ òðàíñïîðòíèсредства
ñðåäñòâà на
извършва
с транспортни
íà ôèðìàòà
ïðåôåðåíöèàëíè öåíè.
фирмата
наíà
преференциални
цени.

Контакти:
0072,089
089864
864
1030
Êîíòàêòè:GSM
GSM089
089 443
443 0072,
1030
Îôèöèàëåí
ïðåäñòàâèòåë
Áúëãàðèÿ
Първата
нуклеос
база в çà
България
–
íà
ìîáèëíè
ñêàðè
TRAILBLAZER
BBQs–
Свинекомплекс Голямо Враново
Ïðîäàæáè
0887
621от
984
Инвест
АДèсеíàåì:
грижи
за Вас
1972 г.

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно

месо и субпродукти.
ÊÔÌ - ÃÐ. ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ
ÏÐÎÄÀÂÀ âñÿêàêâè ìàøèíè
По-вкусна
е само
мечтата!
çà ìåñîïðåðàáîòêà
è ôîðìè
çà øóíêè
èíîêñ. Tel. 088 528
Вихрен Димитров 0887 621 984
22 62,Контакти:
office@karol-fernandez.com
e-mail: vihren2000@yahoo.com
www.goliamo-vranovo.com

Ôèðìà Äæèåâ ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì
ñëåäíèòå ñâîè èìîòè:

Фирма Джиев АД отдава под наем

1. Ïðîìèøëåíà ñãðàäà ñúñ ñóõè ñêëàäîâå,
следните свои имоти:
òðàíæîðíè è ñòåëàæèðàíè õëàäèëíè êàìåðè ñ
òåìïåðàòóðà
äî -18°Ñ.
Îáùà
ïëîù 6350
êâ.
1.ðàáîòíà
Промишлена
сграда
със сухи
складове,
транì.
ðàáîòíà
âèñî÷èíà
5
ì.,
çàëè
çà
øîêîâî
жорни и стелажирани хладилни камери с работна
çàìðàçÿâàíåдо
ñ îáùà
êâ. ì.,
ñàíèòàðíè
температура
минусïëîù
18 °С.200
Обща
площ
6350 м2è–
îôèñ ïîìåùåíèÿ. Äîñòúï ïîñðåäñòâîì TIR ðàìïà ñ
работна височина 5 м; зали за шоково замразяване
4 ðîëåòíè âðàòè. Âúçìîæíîñò çà ïàðêèðàíå íà ëåêè
с обща площ 200 м2, санитарни и офис помещения.
è òîâàðíè àâòîìîáèëè. Êîìóíèêàòèâíî ìåñòîïîДостъп посредством TIR рампа с 4 ролетни враëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ - Êîñòèíáðîä. Íàåì
ти.
Възможност за паркиране на леки и товарни
25 400 € (áåç ÄÄÑ) - áåç âêëþ÷åíè êîíñóìàòèâè.

автомобили. Комуникативно местоположение до
главен
път София-Костинброд.
25 400òåìïå€ (без
2. Õëàäèëåí
ñêëàä 500 êâ. ì.Наем
ñ ðàáîòíà
ДДС)
безäî
включени
консумативи.
ðàòóðà
-18°Ñ, ðàáîòíà
âèñî÷èíà 5 ì. Êîìóíèêàòèâíî ìåñòîïîëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ -

2. Хладилен склад 500 м2 с работна температура
Êîñòèíáðîä. Íàåì 15 € /êâ. ì. (áåç ÄÄÑ) ñ âêëþ÷åíè
до минус 18 °С, работна височина 5 м. Комуникативно
êîíñóìàòèâè.
местоположение до главен път София-Костинброд.
Наем
15€/кв.м (без
ДДС)
с включени
консумативи.
3. Õëàäèëåí
ñêëàä
250
êâ. ì. ñ ðàáîòíà
òåìïåäî -18°Ñ, ðàáîòíà âèñî÷èíà
5 ì. Êîìóíèêàтемпература
3.ðàòóðà
Хладилен
склад 250 м2 с работна
òèâíî ìåñòîïîëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿдо минус 18 °С, работна височина 5 м. Комуникативно
Êîñòèíáðîä. Íàåì 15 € /êâ. ì. (áåç ÄÄÑ) ñ âêëþ÷åíè
местоположение до главен път София-Костинброд.
êîíñóìàòèâè.
Наем 15€/кв.м (без ДДС) с включени консумативи.
Çà êîíòàêò: òåë. 0884 119 108

За контакт: тел. 0884 119 108

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

Продавам тарелки PP SIEGELSCHALE 187*137*25 mm
35 000 бр. и бариерно фолио P12-2140 AFNP anti-fog 52 см.- 35 ролки.
Тел. за контакти 0888737255 гр. Пловдив
ФИРМА „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ПРОДАВА употребявани месопреработващи машини: кутер Нити Казанлък
120 – литров неръждаем; месомелачка 160 мм; хидравлична гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 25-иглен;
вакуум тумблер 150 л. Тел.: 0887 961 877.
ФИРМА „НЕСТО“ ЕООД ПРЕДЛАГА: голямо разнообразие от РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ на склад. ИЗКУПУВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА.
ÔÈÐÌÀ ÌÅÑÎÌÀÍÈß ÒÐÅÉÄ ÏÐÎÄÀÂÀ óïîòðåáÿâàíè
GSM: 0888 38 84 44.
ìåñîïðåðàáîòâàùè ìàøèíè: êóòåð Íèòè Êàçàíëúê 120E-mail: office@nesto.bg. www.nesto.bg

ëèòðîâ íåðúæäàåì; ìåñîìåëà÷êà 160 ìì; õèäðàâëè÷íà
ãèëîòèíà; áúðêà÷êà 160 ë.; èíæåêòîð 25-èãëåí; âàêóì
МЕСОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ в с.ЛЕСИДРЕН ПРЕДòóìáëåð 150 ë. Òåëåôîí 0887961877.

ЛАГА свинско трупно драно и свинско трупно белено

месо. За контакт:
тел.ÅÎÎÄ
0888 97
11 22.
ÔÈÐÌÀ
„ÍÅÑÒÎ”
ÏÐÅÄËÀÃÀ:
ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò ÐÅÖÈÊËÈÐÀÍÈ ÌÀØÈÍÈ íà ñêëàä. ÈÇИЗКУПУВАМЕ
ВСЯКАКВИ
ÊÓÏÓÂÀ:
âñÿêàêúâ
âèä МАШИНИ
ÌÀØÈÍÈ ЗА
ÇÀМЕСОПРЕРАÌÅÑÎÏÐÅБОТКА. За контакт:
0896
61 20 08.
ÐÀÁÎÒÊÀ.
GSM 0888
388444.
Å-mail: office@nesto.bg,
www.nesto.bg
ПРОДАВАМ: • КАЗАН
за варенеÂна
ЦениÏÐÅÄпо
ÌÅÑÎÄÎÁÈÂÍÎ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
Ñ. шунка.
ËÅÑÈÄÐÅÍ
споразумение.
Тел:äðàíî
0888è509
391 -òðóïíî
Руменáåëåíî
Тодоров
ËÀÃÀ
ñâèíñêî òðóïíî
ñâèíñêî
ìåñî.
Òåë. çà êîíòàêòè: 0888 97 11 22
„КФМ“ гр. БЛАГОЕВГРАД ПРОДАВА всякакви машини

ÈÇÊÓÏÓÂÀÌÅ ÂÑßÊÀÊÂÈ ÌÀØÈÍÈ çà ìåñîïðåðàáîòêà.
за месопреработка и форми за шунки инокс. Тел.: 0885
Çà âðúçêà - ìîá.: 089 661 20 08

28 22 62; e-mail: office@karol-fernandez.com

ÏÐÎÄÀÂÀÌ:
ФИРМА
„СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за месопреzÊÀÇÀÍ
çà âàðåíåинструменти
íà øóíêà. Öåíè
ïî ñïîðàçóìåíèå.
работка
и режещи
за волфове
и кутери.
zÃèëîòèíà
çàìðàçåíî
ìåñî
Тел.
0889 92 32çà18;
0896 61 20
08. SK 150.
Òåë: 0888 509 391 - Ðóìåí Òîäîðîâ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И РАЗФАСОВАНЕ на
червени“ÑÅÐÂÈÇ
меса „АВАЛОН
ВЪРДЖИН“
АД, çà
гр.ìåñîïðåЛевски
ÔÈÐÌÀ
ÌÌ” ÏÐÎÄÀÂÀ
ìàøèíè
предлага
свинскоèíñòðóìåíòè
трупно охладено
месо-драно,
ðàáîòêà
è ðåæåùè
çà âîëôîâå
è êóòåðè.белеGSM
но и прясна охладена
свинска разфасовка. Телефони за
0888923218,
0896612008.
връзка: 0896 82 82 89; 0650 99 263; факс: 0650 99 439;
e-mail: avalon_virgin@abv.bg
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
ÇÀ ÌÅÑÎÄÎÁÈÂ È ÐÀÇÔÀÑÎÂÀÍÅ íà

÷åðâåíè ìåñà “Àâàëîí Âúðäæèí” ÀÄ - ãð. Ëåâñêè ïðåäëà„МУЛТИВАК
РИСЕЙЛ“
ПРЕДЛАГА
многообразие
от
ãà
ñâèíñêî òðóïíî
îõëàäåíî
ìåñî - äðàíî,
áåëåíî è ïðÿñíà
висококачествени
фабрично рециклирани
немски
маîõëàäåíà
ñâèíñêà ðàçôàñîâêà.
Òåëåôîí çà âðúçêà
- ìîáèшини0896828289,
с марка MULTIVAC:
еднокамерни
и двукамерни
ëåí
ñòàöèîíàðåí
065099263,
ôàêñ: 0650
вакуумe-mail:
опаковъчни
машини, полуавтоматични и авто99439,
avalon_virgin@abv.bg

матични трейсийлъри, термоформовъчни машини.

„ÌÓËÒÈÂÀÊ
ÐÈÑÅÉË” БЪЛГАРИЯ“
ïðåäëàãà ìíîãîîáðàçèå
îò âèñîЗа контакт: „МУЛТИВАК
ЕООД.
êîêà÷åñòâåíè
ôàáðè÷íî
ðåöèêëèðàíè
íåìñêè ìàøèíè ñ
Тел./факс: 02 988
55 00, GSM
0886 027 616;
e-mail:MULTIVAC:
office@bg.multivac.com.
ìàðêà
åäíîêàìåðíè è www.multivac.bg
äâóêàìåðíè âàêóóì îïàêîâú÷íè ìàøèíè, ïîëóàâòîìàòè÷íè è àâòîìàòè÷íè òðåéñèéëúðè, òåðìîôîðìîâú÷íè ìàøèíè. Çà êîíòàêò: Ìóëòèâàê
ТРУДОВА БОРСА:
Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, òåë/ôàêñ: 029885500 è 029885588,
Месопреработвателна фирма търси технолог –
ìîáèëåí: 0886 027 616, e-mail: office@ bg.multivac.com,
тел. 0888 92 59 22
web:www.multivac.bg

1111 Ñîôèÿ, áóë. Øèï÷åíñêè ïðîõîä, áë. 240, âõ. À, åò. 3, àï. 6
òåë. 971 26 71, å-mail: office@amb-bg.com, www.amb-bg.com
Áàíêîâà ñìåòêà íà ÀÌÁ: Ðàéôàéçåí áàíê
IBAN: BG31 RZBB 9155 1066 0327 15
BIC: RZBBBGSF
ÀÌÁ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî íà ïóáëèêóâàíèòå ðåêëàìè.

Председател
Ïðåäñåäàòåëна
íàАМБ:
ÀÌÁ:
Атанас
ÀòàíàñУРДЖАНОВ
ÓÐÄÆÀÍÎÂ
Изпълнителен директор:
д-р
Диляна
Попова
Ãëàâíè
åêñïåðòè:
ä-ð
Äèëÿíà
Ïîïîâà
Главен
експерт:
инж.
èíæ. Павлина
ÏàâëèíàЛилова
Ëèëîâà

