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Рециклируеми вакуум опаковки
■ Сертифицирани в Германия
от Institute cyclos – HTP
■ Безкомпромисна защита
■ Отлична прозрачност
■ Рециклиране в потока на LDPE

� www.intrama-bg.com
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www.almer-bg,com

Моята ERP.
С нея държа
всичко под контрол.
Ефективност, прозрачност, гъвкавост – затова

става въпрос. ИТ е ключът към това. Независимо
дали ERP, MES, калкулация на транжиране или

интелигентен софтуер за планиране: CSB-System е

цялостното решение за предприятия от месния бранш.
С него днес можете да оптимизирате производството
си, а утре да дигитализирате цялото си предприятие.

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

www.teatrading.eu
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Изглежда леснo, защото е
Crafter Cargo Comfort на атрактивна цена
от 55 500 лв. без ДДС.
vw-lekotovarni.bg

Co2

3

май 2022 г.

www.multivac.bg
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Н

а 30 април се проведе абсолвентския бал на випуск 2022
от Университета по хранителни технологии- гр.Пловдив. Асоциация на месопреработвателите в
България стана част от събитието.
Фирмите-членове на асоциацията „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД, „БОНИ
ХОЛДИНГ“ АД, „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2“ ООД, „ЛАЛОВ И ВАЧЕВ“ ЕООД, „СТЕФАНОВ - ИВАН СТЕФАНОВ - 04“ ЕООД и „ТАНДЕМ
В“ ООД осигуриха месни продукти за бала.
Надяваме се, че младите технолози ще продължат своя следващ етап към професионалния си път в хранително-вкусовата индустрия
и в частност в месната индустрия.
Пожелаваме им много успехи в престижната и нелеката професия – инженер-технолог!

Възможности за сътрудничество между
България и Китай в месната индустрия
На 9 май в офиса на асоциацията се проведе среща с първия секретар на Министерството на земеделието на Китай г-н Хъ Дзе, и третия
секретар на политически отдел на посолството на Китайската народна
република в България г-н Шъ Чуен. От АМБ участие в срещата взеха г-н
Атанас Урджанов – Председател на АМБ, г-н Цветан Илиев – член на УС
на АМБ, д-р Диляна Попова – изп. директор и инж. Павлина Лиловагл.експерт в АМБ.
Г-н Хъ Дзе обясни, че
в последно време няколко китайски институции се интересуват от
българските земеделски
продукти и посолството
би желало да се запознае с характеристиките
на българските месни
продукти и потенциала
за износ на българско телешко и агнешко месо.
Г-н Урджанов представи Асоциация на месопреработвателите в България и информация за
състоянието на месната индустрия в страната. Г-н Илиев обясни, че сегашната икономическа
ситуация в целия свят влияе и
върху пазара на месо и месни
продукти. Повишаването на цените на газ, електроенергия, горива и суровини се отразява и

на нашия сектор, но на този етап
няма спад в търсенето на месни
продукти. Необходимо е на правителствено ниво двете страни
да насърчат търговията с месни
продукти между Китай и България. Д-р Попова сподели, че от
1 януари 2022 г. са в
сила нови изисквания
на Генералната митническа администрация на Китай (GACC)
за регистрация на
всички чуждестранни
производители, преработватели и складови съоръжения за
хранителни продукти, изнасяни за Китай. Тези изисквания
са описани в китайския Указ № 248. Членове 7 и 8 от
Указа изискват от компетентните
органи на държавите-износителки да препоръчат за регистрация
предприятия, изнасящи за Китай
месо и месни продукти.
По време на срещата се изразиха надежди за повече възможности за сътрудничество между
двете страни.
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Етикетиране на предната страна на опаковката
На заседание на Националния съвет по храните на 14.04. 2022 г. д-р Галя Костадинова от дирекция “Политики по
агрохранителната верига“ в МЗм. представи презентация относно текущото състояние на законодателството за етикетиране на хранителни стойности на ниво Европейски съюз и основните характеристики на трите най-разпространени схеми за етикетиране с техните предимства и недостатъци.

Схеми за етикетиране
на хранителните стойности
върху предната част на
опаковката

Етикетиране на хранителни стойности на
предната страна на опаковката –варианти

▶

Министерство на земеделието
Национален съвет по храните
14 април 2022 г.

▶

Етикетиране на хранителните стойности на
предната страна на опаковката – пътни карти

Опция 3

Сборни етикети – одобрено лого –
Използва се хармонизирано етикетиране на предната страна на
опаковката: етикетът предоставя синтетична оценка на цялостната
хранителна стойност на продукта чрез одобрено лого, което се
възприема по положителен начин и се прилага само за храни, които
отговарят на хранителните критерии.
Опция 4

Сборни етикети – с тепенувани показатели - използва се
хармонизирано етикетиране
на предната страна на опаковката:
етикетът предоставя синтетична оценка на цялостната хранителна
стойност на продукта чрез „степенуван индикатор“, който предоставя
степенувана информация за качеството на храните, което се прилага
върху всички хранителни продукти.

Начална оценка на въздействието и две инициативни пътни
карти: „Етикетиране на храните - преразглеждане на правилата
за информация предоставяна на потребителите“ и „Улесняване
на здравословния избор на храни - установяване на хранителни
профили“ – м. декември 2020 г.

Видове схеми за етикетиране на
хранителната информация

Опция 0

Основно положение - остава възможно доброволното
използване на схемите за етикетиране на предната страна на
опаковката. Продължават да съществуват различни публични и
частни схеми за етикетиране, разрешени съгласно правилата на
ЕС, като някои държави-членки препоръчват конкретна схема, а
други не. Не са изготвени хранителни профили.

Етикетиране на хранителните стойности на
предната страна на опаковката –варианти

▶

Франция (октомври 2017 г.)
Белгия (март 2019 г.).
Германия (март 2020 г.)
Испания (ноември 2018 г.),
Нидерландия (ноември 2019 г.)
Люксембург (февруари 2020 г.)
• Traffic – light colour coding
Ирландия

Опция 1

Специфични етикети с цифрови с тойности за отделните вещес тваизползване на хармонизиран етикет в ЕС, който предоставя числена
информация за съдържанието на четири хранителни вещества (мазнини,
наситени мастни киселини, захари, сол) и енергийна стойност, както и за
това какъв процент от дневния референтен прием представляват.
▶

Обобщаващи етикети — степенувани показатели
• Nutri-Score

Опция 2

Специфични етикети с цветово кодиране - използване на хармонизиран
етикет в ЕС, който предоставя числена информация за съдържанието на
четири хранителни вещества (мазнини, наситени мастни киселини,
захари, сол) и енергийна стойност, както и за това какъв процент от
дневния референтен прием представляват. Цветове се използват за
класифициране на хранителните вещества като такива с „ниско”
съдържание (зелен цвят), “средно” съдържание (кехлибарен цвят) или
„високо“съдържание (червен цвят).

u

Видове схеми за етикетиране на
хранителната информация
Етикети за конкретни хранителни вещества
• NutrInform Battery
Италия (януари 2020 г.)

Обобщаващи етикети — лога с
хранителна стойност
• Logo
Швеция (1989 г.)
Дания (2009 г.)
Литва (2013 г.)
Финландия (2000 г.)
Словения (1992 г.)
Хърватия
(2015 г.)
Чехия

u

▶
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Nutri-Score
Модел за установяване на профили на хранителните
съставки, който показва общите хранителни качества на
дадена храна
▶

Схема тип „светофар“
▶

Съчетава цветни означения и референтни количества за
прием, посочени като проценти.

▶

Представя информация относно съдържанието на мазнини,
наситени
мазнини, захари и сол, както и енергийната
стойност на единица за консумация или порция от храната.

▶

За класифициране на съдържанието на тези хранителни
вещества се
използват цветове: „ниско“ (зелен цвят),
„средно“ (жълт цвят) и „високо“ (червен цвят);

▶

Праговете на цветните означения се основават на 100 g или
100 ml от
съответната храна/напитка (при продукти,
продавани в големи порции, за червения цвят се прилагат
определени прагове по отношение на порцията).

▶

Кока кола попада в тъмнозелената зона

▶

Зехтинът попада в червената зона.

▶ Етикетът представлява скала от пет цвята: от тъмнозелено,

с което се обозначават хранителните продукти с найдобри хранителни
качества, до тъмнооранжево за
качества, като
продуктите с най-лоши хранителни
цветовете отговарят на латинските букви от А до Е.

▶ Алгоритъмът за изчисляване на оценката на хранителния

състав
отчита както отрицателни елементи (захари,
наситени мазнини, сол и калории), така и положителни
елементи (белтъци, влакнини,
плодове, зеленчуци,
бобови култури и ядки).

(с изкл. на захари).

NutrInform Battery

Схема тип „светофар“

▶ Схемата се основава на етикета за референтни количества за

прием с добавен символ за батерия, който посочва
количествата енергия и хранителни вещества в една порция
като процент от дневния прием.

▶ Показва хранителната стойност на продукта по отношение на

ежедневния прием

▶ Посочват се проценти мазнини, захари, сол и калориите в

единична порция в сравнение с препоръчания от ЕС дневен
прием.

Н

а 11.05.2022 г. в офиса на АМБ се състоя среща с
Рафаеле Де Лутио, отговарящ за международните
отношения на италианската федерация на производителите на храни „Федералиментаре“ и бивш посланик, и Киара Мария Петро, директор на ИЧЕ - Агенция за
подпомагане и интернационализация на италианските
предприятия в чужбина, Секция за насърчаване на търговския обмен на посолството на Италианската република в София. На срещата от страна на Асоциацията, взеха
участие д-р Диляна Попова – изп.директор и инж. Павлина Лилова – гл.експерт.
Гостите представиха предимствата на създадената в
Италия нова система за етикетиране на предната страна
на опаковката Nutrinform Battery. Рафаеле Де Лутио изтъкна, че е важен балансът на цялостната диета, както и
образованието по въпросите на здравословното хранене в училище.
Няколко проучвания показват, че етикетирането на
хранителните стойности на предната част на опаковката
може да бъде полезен инструмент в помощ на потребителите следвайки по-здравословни диети. Въпросът обаче
стана доста чувствителен в Европейския съюз, тъй като
мненията на държавите за това как трябва да изглежда
един ефективен етикет са различни.
Италианската система Nutrinform Battery за етикетиране на предната страна на опаковката е базирана на
няколко основни принципа:
v Насърчаване на здравословни диети
v Само обективни данни

v Специфични указания за калории и хранителни
вещества
v Изчисляване на действително консумирани количества (порции)
v Съсредоточена върху баланса на цялостната диета, а не върху отделните храни
v В съответствие със законодателството на ЕС. Напълно съобразена с чл. 35 от Регламент 1169/2011 на ЕС
относно коректната информация на потребителите,
Преди официалното й приемане от правителството,
батерията Nutrinform беше тествана с представителна извадка от италиански семейства, които оценяват неговата
яснота, полезност и информативен характер в сравнение
с Nutri-Score.

www.teatrading.eu
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Министър Иванов: Работна група ще търси
най-добрите решения за взаимодействие между
търговските вериги и производителите
„Създаваме работна група, с която ще търсим найдобрите решения за взаимодействие между търговските
вериги и производителите.
Това е национално отговорното поведение. В нея ще бъдат
поканени за участие представители на бизнеса от различни
сектори, големите хранителни вериги, Министерство на
икономиката и индустрията,
Комисия за защита на конкуренцията и други държавни
институции. Тя ще се ръководи от заместник-министърa на земеделието Момчил Неков“. Това заяви
министърът на земеделието д-р Иван
Иванов по време на среща с браншовите организации- растениевъдство,
животновъдство, храни и търговските вериги на 28 април. Той обясни, че
основен фокус в дейността на групата
ще са преглед на нормативната уредба и предложения за изменения.
Аграрният министър посочи, че
очаква в кратки срокове - до няколко
седмици, да имаме конкретни идеи
за законодателни промени, които да
защитят интересите както на производителите, така и на търговските вериги. Той коментира, че най-важно е
да се намерят най-добрите работещи
решения. По думите му нормално и
целесъобразно е държавата да спомогне за намиране на баланса.
„Държавата ще изпълнява своята
регулаторна роля, спазвайки българското и европейското законодателство“, подчерта министърът. Д-р
Иванов коментира, че е важно да съз-

дадем стабилност и да защитим българските потребители. Той допълни
още, че цените на основните продукти са нараснали, което се отразява и
на покупателната способност на хората. През втората половина от годината
ще бъдат отпуснати значителни средства за подпомагане на фермерите,
надяваме се, че това ще е в подкрепа
на производителите и тяхната стока
ще достига по-лесно до потребителите, уточни агроминистърът.
„Министерството на земеделието
отговаря за качеството на храните и
правим контрол по цялата верига“,
коментира заместник-министър Момчил Неков. Според него е нужно да се
увеличат родните продукти на щандовете на веригите, което да става
чрез пазарни механизми и допълни,
че важна цел е да възстановим българския вкус и да го върнем на масата
на потребителите. Той припомни, че в
новата Обща селскостопанска политика държавното съфинансиране ще
е 60%, като ще следим средствата да
стигнат по най-правилният начин до

фермерите.
В рамките на дискусията
представителите на бранша
поставиха въпроса за намаляване на ДДС на храните, което
според тях е необходима мярка в този момент. Министър
Иванов акцентира, че той и
министерството
подкрепят
идеята, като становище ни ще
е това да важи за всички продукти, а не само за определени стоки. Той информира, че
затова ще се настоява и при
подготовката на актуализацията на бюджета, което се очаква да
стане през месец май и допълни, че
по информация на Министерство на
финансите вече се правят анализи в
тази посока.
Тема на дискусията бяха и доставките на газ. Представителите на бизнеса посочиха, че за тях е много важно
да имат сигурност и прогнозируемост
и апелираха Министерството на земеделието да защитава техния интерес в
тази поска. Министърът информира,
че доставките на газ ще бъдат ритмични и държавата взема всички необходими мерки, за да гарантира това.
Бизнесът постави някои въпроси
относно търговските взаимоотношения между производителите и веригите. Част от темите, на които според
тях трябва да се обърне внимание са
надценката на стоките, насърчаване
на достъпа на малките фермерите до
веригите и сключване на договори за
реализиране на продукция, което ще
насърчи производството.
Пресцентър на МЗм

Безопасност на потребителите и насоки
за изтегляне на храни от пазара
Във връзка със скорошните събития на изтеглените потенциално
заразени шоколадови яйца със салмонела1, е важно да напомним колко
голяма роля играе безопасността
на потребителите в хранителната
индустрия. За да се защитят потребителите, хранителните оператори
трябва да осигурят безопасността на
храните, както и да осигурят тяхната
проследимост.
Когато се появи съмнение за опасност на даден продукт, производи-

телите и дистрибуторите трябва да
вземат мерки за предпазване на потребителите и унищожаване на опасния продукт. Условията и реда на нужните мерки в България, са изложени
в две Наредби, приети на основание
Закона за защита на потребителите:
v НАРЕДБА за условията и реда
за предоставяне на информация за
стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за
реда за осъществяване на сътрудничество между производителите,

1
https://www.bfsa.bg/bg/Object/news/view/2392/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%
BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82

дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи, която се прилага за производителите, дистрибуторите или лица,
предоставящи услуга (търговците).
Наредбата въвежда разпоредбите на
Директива 2001/95/ЕО от 3 декември
2001 г. относно общата безопасност
на продуктите;
v НАРЕДБА за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,

q
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която се прилага за производителите
и дистрибуторите.
Когато производителят, дистрибуторът или лицето, предоставящо
услуга, в качеството си на търговец,
знае, че стоката или услугата, пусната
на пазара, съдържа риск за здравето
или безопасността на потребителите,
трябва незабавно (не по-късно от 24
часа от узнаването) да уведоми компетентния контролен орган.
Уведомлението се изпраща, когато стоката е едновременно:
v пусната на пазара
v предназначена за потребление или може да бъде използвана от
потребителя дори и да не е предназначена за него
v когато е установено, че стоката е опасна
v
когато рискът е от такова
естество, че стоката или услугата не
може да остане на пазара. Уведомлението може да бъде подадено и
в случай на стока/услуга, която не е
предназначена за потребителите; когато проблемът не е свързан с безопасността, а с качеството на стоката/
услугата; компетентният контролен
орган вече е уведомен или когато
стоката е била изтеглена от пазара.
След подаване на уведомлението,
функциониращото към Комисията за
защита на потребителите Централно
звено за събиране и обработване на
информацията за опасни стоки и ус-

луги, пуснати на пазара, започва да
служи като контактна точка между
потребители и контролни органи на
национално и европейско ниво.
Когато производителите и дистрибуторите знаят (или би трябвало
да знаят въз основа на информацията, с която разполагат), че стоката,
която са пуснали на пазара, е опасна
за живота и здравето на потребителите, те са длъжни незабавно да преустановят нейната реализация и
да я изтеглят от пазара.
Производителите и дистрибуторите са длъжни да изтеглят опасната
стока от пазара в 14-дневен срок от
узнаването, че стоката е опасна, а когато тя представлява сериозен риск
за живота и здравето на потребителите, срокът за изтегляне е 7 дни от
узнаването.
В случай, че производителите
и дистрибуторите не изпълнят задължението за изтегляне от пазара
опасна стока, контролният орган е
длъжен незабавно да забрани нейната реализация и да разпореди на
производителите и дистрибуторите
да я изтеглят от пазара.
За да може изтеглянето да е ефективно, е важно производителите и
дистрибуторите да водят и съхраняват документи, с които да проследяват произхода на стоката и веригата
на разпространение. В допълнение,
производителите и дистрибуторите

са длъжни да водят и съхраняват документи, с които се установява че са
информирали за опасността на стоката, останалите участници по веригата на разпространение на стоката
и, че са информирали потребителите
за рисковете, които съдържа опасната стока.
Когато вече предприетите мерки
от производителите и дистрибуторите не са достатъчни за предотвратяване на рисковете за живота и здравето на потребителите, те трябва да
предприемат действия и изземат
опасните стоки от потребителите
и да създадат условия за връщане.
Вследствие на изземването на опасните стоки от потребителите се процедира към унищожаването им.
Според Наредбата, производителите или дистрибуторите са
длъжни да обезщетят потребителя след изземването на опасната
стока по два начина:
v възстановяване на цената, или
v заменяне на опасната стока с
безопасна стока от същия вид, цена и
качество (замяната се извършва в срок
от един месец от деня на изземването).
Всички разходи за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасните стоки са
за сметка на производителите и дистрибуторите.
Източник: Шонхерр България, Елена
Тодорова, Александра Миниоти

ПОКАНА

Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.2 от Устава на АМБ свиква

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
на 16 юни /четвъртък/ 2022 г. от 11.30 ч.

в зала А на Българска търговско-промишлена палата, София, ул. „Искър“ № 9
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на
АМБ за 2021 г.
2. Приемане на отчет на Контролния съвет за 2021 г.
3. Приемане на финансов отчет на АМБ за 2021 г.
4. Приемане на програма за дейността на АМБ за 2022 г.
5. Приемане на проект на бюджет на АМБ за 2022 г.
6. Промени в Устава на АМБ
7. Освобождаване на членовете на УС на АМБ и на Председателя на УС на АМБ

8. Избор на нов УС на АМБ
9. Избор на Председател на УС на АМБ
10. Освобождаване на членовете на Контролния съвет на
АМБ
11. Избор на Контролен съвет
12. Освобождаване на членовете на Комисията по етика
13. Избор на нова Комисия по етика
14. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.5 от Устава на АМБ Общото събрание ще се проведе
същия ден на същото място в 12.30 ч.
Моля да потвърдите Вашето участие в офиса на АМБ на електронен адрес:office@amb-bg.com.
Регистрация: 11.00-11,30 ч.

9

май 2022 г.
Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Бюлетин 3/ март 2022

Месо
Производство и търговия на месо в България
• Предварителните данни на МЗм показват, че
произведеното в промишлени условия говеждо и
телешко месо през 2021 г. възлиза на 7,1 хил. тона,
което представлява увеличение с 14% спрямо
равнището от предходната година. Повишението се
дължи на по-големия брой заклани животни (с 5
хил. бр. повече), но при по-ниско средно кланично
тегло - 206 кг през 2020 г. спрямо 202,2 кг през 2021
г. По прогнозни оценки на САРА производството на
говеждо и телешко месо в кланиците през 2022 г.
ще е около 7,4 хил.т.
•

•

•

•

Цени, лв./тон кланично тегло
12.2021

01.2022

02.2022

03.2022*

04.2022*

Говеждо и телешко
месо

5222

5261

5339

5250

5350

Свинско месо

3442

3442

3403

3550

3650

Пилешко месо

3051

3188

3540

3650

3500

Цените на тон кланично тегло на говеждото и
телешко месо продължават да се движат нагоре, Агнешко месо
14180
14180
14160
като установеното през м.февруари равнище
превишава с 1,5% нивото от предходния месец. *Прогнозни цени
Сравнено с година по-рано поскъпването е с 22%. - Липсва информация
Успоредно с това издръжката на производството Източник: ЕК
продължава да расте, но не в същата степен каквато
Пазарна информация. Световно производство и търговия
е при млечното говедовъдство.
• Равнището на глобалния индекс на цените на месото,
След известно задържане на ценовите равнища при
отчитан от ФАО, през м.февруари се повиши с 1,1% над
свинското месо през последните три месеца, се
нивото от предходния месец. Възходящата динамика е
прогнозира цените да се повишат до 3,55-3,65 лв./кг
най-осезаема при цените на говеждото и телешкото месо
кланично тегло (+5% на годишна база). Това идва в
(+2,5%), поради силното търсене и
ограничените
отговор на растящите разходи за ресурси, както и в
доставки, следвано от пилешкото месо (+15%), овчето и
следствие тенденциите на европейския пазар,
агнешкото месо (+6,8%) и свинското месо (+0,2%).
където постигнатото увеличение на цените на едро
• Експертите на Rabobank очакват световното производство
от началото на м.март е с 31% спрямо предходния
на говеждо и телешко месо да се увеличи слабо през
месец.
първото тримесечие на 2022 г., поради прогнозирания
Според официалната информация произведеното
свинско месо в кланиците до края на 2021 г. е в
размер на 81,8 хил. тона, което е с 27,2% над
равнището от 2020 г. По прогнозни разчети на
САРА се очаква промишленото производство през
2022 г. да е около 83 хил. тона.

Цените на едро на пилешкото месо са с найсъществен ръст от 11% спрямо предходния месец и
с 21% спрямо 2021 г. Въздействие оказват както
растящите цени на фуражите, горивата и енергията,
така и заради растящото търсене, с оглед
повишението при растителните протеини и говеждо
и агнешко месо. Зачестяват и случаите на
инфлуенца по птиците, като през периода от
01.09.2021 г. до 09.02.2022 г. в ЕС са установени
912 огнища в 18 държави-членки.

Важни събития през м.март, 2022 г.
• На 10-ти март се състоя начална среща на
новосформираната от ЕК - Европейска група за
отразяване на свинското месо. Фокус на
заседанието е зависимостта на сектора от вноса на
фуражи. Очаква се военните действия на
територията
на
Украйна
да
усложнят
допълнително ситуацията в сектора в две посоки износа на свинско месо от ЕС и вноса на пшеница,
царевица и слънчогледов шрот за изхранване на
животните. В поредица от пет срещи до края на
годината ще бъдат разгледани ключови въпроси,
отнасящи се до развитието на сектора. Въз основа
на дискусиите и експертните мнения ще бъде
изготвен окончателен доклад с препоръки, чието
представяне се предвижда в началото на 2023 г.

растеж във водещи държави, като Австралия и Бразилия.
По-нататъшно увеличение на цените крие риск от
пренасочване на потребителското търсене към по-евтини
протеини, което ще рефлектира най-вече върху
производителите.

•

Според прогнозните данни на USDA, производството на
свинско месо в ЕС през настоящата година ще се свие с
около 2%. Основните причини за това са забавянето на
търсенето от внос в Китай, както и растящите разходи за
фуражи, енергия и труд, рефлектиращи върху
намалението на стадата.

Най-големите световни производителки на месо 2017-2019
г. в хил.т.

Източник: https://eu.boell.org/sites/default/files/202109/MeatAtlas2021_final_web.pdf?dimension1=ecology

Институт по аграрна икономика, София
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Общо отчетно-изборно събрание
на CLITRAVI
ската федерация на месопреработвателите FECIC.
Обучението му включва бакалавърска степен по бизнес администрация и мениджмънт, както
и следдипломна квалификация
по старши бизнес мениджмънт,
завършена в началото на 2000-те
в Бизнес училището IESE на Университета в Навара. За първи път
за президент на CLITRAVI е избран
испанец.

62-то общо отчетно-изборно
събрание на европейската асоциация на месопреработвателите
CLITRAVI се проведе в периода 1-3
май в Барселона, Испания.

По време на събранието за
нов президент на CLITRAVI беше
избран Michael H.G. Schara, който наследява Giorgia Vitali и се

очаква да заема този
пост до 2025 г. Понастоящем Michael Schara е
президент на семейната компания Schara, основана
през 1954 г. в Барселона. През
2014-2016 г. Michael Schara е
бил председател на испан-

Европейската комисия публикува за
консултация законодателна рамка за устойчиви
хранителни системи
CLITRAVI ще подготви своя отговор на консултацията, която ще приключи на 21 юли 2022 г.
В контекста на „Европейската зелена сделка“ Европейската комисия прие всеобхватна стратегия
„От фермата до трапезата“, която признава силните
връзки между здравите хора, здравите общества
и здравата планета и има за цел да се справи цялостно с предизвикателствата на устойчивите хранителни системи. За да стимулира преминаването
към устойчива хранителна система, стратегията „От
фермата до трапезата“ стартира множество действия, но стратегията признава, че тези индивидуални и специфични за сектора действия не могат
нито самостоятелно, нито в комбинация помежду
си напълно да осигурят съгласуваност на политиките в ЕС и на национално ниво, интегриране на
устойчивостта във всички политики, свързани с
храните, и укрепване на устойчивостта на хранителните системи. Поради тази причина Стратегията „От фермата до трапезата“ обяви инициатива
за хоризонтален рамков закон, който да ускори и
улесни прехода към устойчивост и да гарантира,
че храните, пускани на пазара на ЕС, стават все поустойчиви.

Подобна интервенция на ниво ЕС има за цел да
създаде нови основи за бъдещи политики в областта на храните чрез въвеждане на цели и принципи
за устойчивост, основани на интегриран подход на
хранителната система. При подготовката на тази
инициатива Комисията стартира процес на широки обществени консултации, с цел да събере мнения от всички заинтересовани страни.
През септември 2021 г. Европейската комисия
публикува първоначалната оценка на въздействието и започна консултация (SC/21/20). CLITRAVI
представи своите приноси (SC/21/21), където призовахме за:
u Хармонизиран обхват и дефиниции
u
Приобщаване и насоченост към бизнес
практиките, а не към секторите
u Баланс между 3-те стълба на устойчивостта
u Кумулативна оценка на въздействието
u Приобщаващ процес на вземане на решения
u Научно базиран подход
u Направените досега усилия трябва да бъдат
взети предвид, надлежно наблюдавани и оценени
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ЕК постепенно ще премахне временната рамка
за държавната помощ в контекста на COVID
Европейската комисия ще предприеме
постепенно премахване на Временната
рамка за държавна
помощ в контекста на
COVID, приета на 19
март 2020 г., и последно изменена на 18 ноември 2021 г., която
дава възможност на
държавите членки да
преодолеят сериозни
затруднения в икономиката в контекста на пандемията от коронавирус.
Срокът на Временната рамка
за държавна помощ в контекста на

COVID няма да бъде удължен след настоящата дата на изтичане на срока,
която е 30 юни 2022 г., за повечето от
предоставените инструменти.

Действащият план за постепенно
премахване и за преход няма да бъде
променен, включително възможността държавите членки да предоставят специфични мерки за подкрепа
на инвестициите и на платежоспособността съответно до 31 декември
2022 г. и до 31 декември 2023 г., както
вече беше обявено през ноември миналата година.
Държавите членки могат да използват всички инструменти на
Временната рамка до 30 юни 2022 г.
След тази дата държавите членки все
още могат да преобразуват заеми в
ограничени по размер помощи под
формата на преки безвъзмездни
средства, като прилагат условията
на Временната рамка и ако това е
предвидено в техните национални
схеми. Такова преобразуване може
да се използва при строги условия
за отписване на заеми или части от
тях в полза на заемополучателите,
които не са в състояние да ги изплатят. По същия начин държавите
членки могат да въведат схеми, които позволяват преструктуриране на
заемите, например удължаване на
техния срок или намаляване на приложимите лихвени проценти в рамките на определени граници. Освен
това инвестиционната подкрепа за
устойчиво възстановяване ще бъде
възможна до 31 декември 2022 г., а
подкрепата за платежоспособността
до 31 декември 2023 г.
Източник: Европейска комисия
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Нов рекорд за индекса на цените на месото
на ФАО

„Цените на храните остават близо
до неотдавнашните си върхове, което отразява трайното напрежение
на пазара и представлява предизвикателство за глобалната продоволствена сигурност за най-уязвимите“,
предупреждава главният икономист
на ФАО.
Април дойде със смесена картина
на световния пазар на храни, тъй като
световните цени на хранителните
стоки намаляха след голям скок през
предходния месец, воден от умерен
спад в цените на растителните масла
и зърнените култури, съобщи ФАО
на ООН. Въпреки отчетения спад при
растителните масла и зърнените култури, цените на месото достигнаха
нов рекорд, според ФАО.
Индексът на цените на храните на
ФАО е средно 158,5 пункта през април
2022 г., което е спад от 0,8% от найвисокото ниво за всички времена,
достигнато през март. Индексът, който проследява месечните промени в
международните цени на кошницата
от обичайно търгувани хранителни
стоки, остана с 29,8% по-висок в сравнение с април 2021 г.
Индексът на цените на растителното масло на FAO се понижи с 5,7% през
април, намалявайки почти една трета
от увеличението, регистрирано през
март, тъй като нормирането на търсенето доведе до намаляване на цените
на палмовото, слънчогледовото и соевото масло. Несигурността относно
наличността за износ от Индонезия,
водещ световен износител на палмово масло, съдържаше по-нататъшен
спад на международните цени.
„Малкото намаление на индекса
е добре дошло облекчение, особено
за страните с ниски доходи с хранителен дефицит, но все пак цените на
храните остават близо до последните
си максимуми, отразявайки трайно
напрежение на пазара и представляващо предизвикателство за глобалната продоволствена сигурност за найуязвимите, “, каза главният икономист
на ФАО Максимо Тореро Кълън.
Индексът на цените на зърнените
култури на FAO се понижи с 0,7 пункта през април, подтикнат от 3% спад
на световните цени на царевицата.
Международните цени на пшеницата,
силно повлияни от продължаващото

блокиране на пристанища в Украйна
и опасенията относно условията на
реколтата в Съединените американски щати, но смекчени от по-големите
доставки от Индия и по-висок от очаквания износ от Руската федерация,
се увеличиха с 0,2%. Международните цени на ориза се повишиха с 2,3%
спрямо нивата си през март, подкрепени от силното търсене от Китай и
Близкия изток.
Междувременно индексът на цените на захарта на ФАО се увеличи с
3,3%, подкрепен от по-високите цени
на етанола и опасенията относно бавния старт на реколтата през 2022 г. в
Бразилия, най-големият износител на
захар в света.
Индексът на цените на месото на
FAO се повиши с 2,2% спрямо предходния месец, поставяйки нов рекорд, след като цените се повишиха
за птиче, едро и говеждо месо. Цените на птичето месо бяха повлияни от
прекъсвания на износа от Украйна и
нарастващите огнища на инфлуенца
по птиците в Северното полукълбо. За
разлика от това, цените на овче месо
са средно по-ниски.
Индексът на цените на месото на
FAO достигна средно 121,9 пункта
през април, което е ръст от 2,7 пункта
(2,2%) спрямо март и поставя нов рекорд. Продължаващата сила на цените произтича от по-високите светов-

ни цени на птиче, свинско и говеждо
месо. Увеличението на цените на птичето месо се дължи на солидно търсене на фона на ограничените световни
доставки. Междувременно цените на
свинското месо се повишиха допълнително, макар и по-малко рязко, отколкото през март, поради продължително ниското предлагане на прасета
за клане в Западна Европа и голямото
вътрешно търсене в големите страни
производителки. Световните цени
на говеждото месо се повишиха умерено, отразявайки големи обеми на
износ от Бразилия, въпреки ниското
предлагане на едър рогат добитък. С
това увеличение цените на говеждото
месо достигнаха нов рекорд. Що се
отнася до овчето месо, блокирането на пандемията и закъсненията в
пристанищата в Китай облекчиха покупките на месо в страната, като тласнаха цените незначително по-ниски.
Индексът на цените на млечните
продукти на FAO също се повиши с
0,9% на фона на трайното ограничение на доставките в световен мащаб,
тъй като производството на мляко в
Западна Европа и Океания продължи
да се следи под техните сезонни нива.
Световните цени на маслото нараснаха най-много, повлияни от скока в
търсенето, свързан с настоящия недостиг на слънчогледово олио и маргарин.

ЕС ще бъде основният световен износител
на свинско месо през 2022 г
Очаква се обаче производството
от САЩ и ЕС да се свие с поне 2%.
ЕС ще остане основният износител на свинско месо в света за тази
година, според прогноза, публикувана от USDA. Анализаторите очакват 4,8 млн. тона да бъдат изнесени извън блока тази година, което
представлява 40,7% от световната
търговия в сектора. Съединените
щати ще заемат втората позиция,
като участват с 25,6% от износа,
въпреки че се очаква спад от 6,2%
спрямо 2021 г. Канада ще заеме трето място с 12,5% дял и обем на износа от 1,5 млн. тона.
По отношение на производството, Китай ще запази доминиращата
си позиция, представлявайки 46,2%
от световното производство на
свинско месо (110,5 млн. тона) и очакваното производство да достигне
51 млн. тона, което е ръст от 7,4%
спрямо миналата година.
След него ще бъде Европейският
съюз с очакван дял от 20,9% и производство от 23,2 млн. тона, което
е спад от 2,4% спрямо предходната

година, докато САЩ ще заемат третото място с 11,1% дял, с производството да достигне 12,3 млн. тона,
свивайки се с 2,2% спрямо 2021 г.
Очакванията са най-голям вносител на свинско месо да е Китай с
31,9% от световния внос (11 млн.
тона) с обем от 3,5 млн. тона, което е
с 19,2% по-малко от обема на вноса
през 2021 г. На второ място се очаква да бъде Япония с дял от 13,2%,
докато Мексико ще бъде на трето
място с дял от 10,9% от световния
внос на свинско месо. Вносът от
Филипините и Виетнам се очаква
да намалее тази година съответно с
18,1% и 10%.
Източник: Euromeat
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Пазарът на оборудване за месопреработка
ще струва 13 млрд. долара до 2026 г.
Според изследователския доклад на The
Business Research Company за пазара на оборудване за преработка на месо, нарастващото
потребление на преработено месо се очаква да
стимулира растежа на пазара на оборудване за
месопреработка. Обработеното месо осигурява
редица предимства, включително по-добър вкус,
по-нисък риск от инфекции, пренасяни с месо,
по-дълъг срок на годност и висока степен на преносимост. Например, според Standard Process Inc.,
базирана в САЩ компания за хранителни добавки, преработените храни представляват около
70% от американската диета. Освен това, според
органа за развитие на износа на селскостопански
и преработени хранителни продукти, през фискалните години 2020-21г. Индия е изнесла 774,11
тона преработено месо за света на стойност 1,62
млн. долара. Следователно нарастващото потребление
на преработено месо води до растеж на пазара на преработено месо.
Очаква се глобалният пазар на оборудване за преработка на месо да нарасне от 9,78 млрд. долара през 2021
г. до 10,43 млрд. долара през 2022 г. при комбиниран
годишен темп на растеж (CAGR) от 6,71%. Ръстът на пазара се дължи главно на пренареждането на дейността
на компаниите и възстановяването от въздействието
на COVID-19, което по-рано доведе до ограничителни
мерки, включващи социално дистанциране, работа от

разстояние и закриване на търговски дейности. Според
глобалния анализ на растежа на индустрията за месопреработка на TBRC, пазарът се очаква да достигне 13,62
млрд. долара през 2026 г. при CAGR от 6,89%.
Северна Америка беше най-големият регион на пазара на оборудване за преработка на месо през 2021 г.
Очакванията са през прогнозния период Азиатско-Тихоокеанският регион да бъде най-бързо развиващият се
регион на световния пазар на оборудване за месопреработка.
Източник: Euromeat

СДРУЖЕНИЕ „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”
1111 София, бул. „Шипченски проход”, бл. 240, вх. А, ет. 3, ап. 6,
тел. 02 971 26 71, e-mail:stp@amb-bg.com

ПОКАНА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
Националният съвет на Сдружение Традиционни сурово-сушени месни продукти (СТССМП) на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.30 от устава на СТССМП свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 16 юни
/четвъртък/ 2022 г. от 16.00 ч. в София, ул. Искър №9, зала А на БТПП при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на отчетен доклад за дейността на СТССМП за 2021 г.
2. Приемане отчет на Контролния съвет на СТССМП за 2021 г.
3. Приемане на финансовия отчет на СТССМП за 2021 г.
4. Приемане на програма за дейността на СТССМП за 2022 г.
5. Приемане на проект за бюджет на СТССМП за 2022 г.
6. Промени в устава на СТССМП
7. Разни
При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ и чл.31 ал.2 от устава на СТССМП общото събрание ще се
проведе същия ден в 17.00 ч. при същия дневен ред.
Регистрация: 15.45-16.00 ч.
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Европейски зелен пакт – нови предложения на ЕК
за превръщане на устойчивите продукти в норма и за
повишаване на ресурсната независимост на Европа
На 30 март 2022 г. Европейската комисия (ЕК) представи пакет
от предложения в рамките на Европейския зелен пакт и Плана за
действие за кръгова икономика към Стратегията на ЕС за кръгова
икономика от 2020г. Целта е превръщане на устойчивите продукти
в норма в ЕС, насърчаване на кръговите бизнес модели и засилване на ролята на потребителите в екологичния преход, както и намаляване на ресурсната зависимост на ЕС. Комисията представи
инструментите за преминаване към реална кръгова икономика в
ЕС — отделена от зависимостта от енергия и ресурси, по-устойчива
на външни сътресения и зачитаща природата и здравето на хората.
Инструментите могат да се обособят в четири основни групи:
n Предложение за Регламент за
екодизайн за устойчиви продукти. С
него се предлагат нови правила, с
които почти всички стоки на пазара
на ЕС да станат по-екологосъобразни, кръгови и енергийно ефективни
през целия си жизнен цикъл от етапа
на проектиране до ежедневната употреба, промяната на предназначението и края на жизнения цикъл.
n Приетата Стратегия за устойчиви и кръгови текстилни изделия, с
която да се подобри трайността, поправяемостта, повторната употреба
и рециклирането на текстилните из-

делия, да се преодолее проблема с
бързата мода, текстилните отпадъци
и унищожаването на непродадените
текстилни изделия. Текстилната индустрия е една от най-замърсяващите и ресурсоемки индустрии със значителен негативен отпечатък върху
околната среда.
n
Трето предложение за Регламент има за цел да се стимулира вътрешният пазар на строителни продукти и да се гарантира, че
действащата регулаторна рамка за
застроената среда е подходяща за
постигане на целите ни в областта на

устойчивостта, кръговата икономика
и климата.
n
И накрая, пакетът включва
предложения за нови правила за
оправомощаване на потребителите в екологичния преход, така че те
да бъдат по-добре информирани
относно екосъобразността на продуктите и по-добре защитени срещу
заблуждаващите твърдения за екосъобразност. Тези правила се прилагат спрямо трите сектора по-горе,
специфично в документа за всеки от
трите сектора по-горе.
Източник: БТПП

24 Май – Ден на българската просвета и култура
и на славянската писменост
НАСЛЕДСТВОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Е УСТОЯЛО НА ВРЕМЕТО, ЗА ДА НИ
СЪХРАНИ КАТО НАЦИЯ
На 24 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Българският народ пази като найсвято и скъпо свое наследство завещаното ни от светите
равноапостолни братя Кирил и Методий. Това наследство
е в основата на изконните ни книжовност и култура, устояло е на времето, за да ни съхрани като нация и държава на
духа и православната вяра.
Примерът на нашите велики просветители днес ни е
по-нужен от всякога, защото чрез неговото съхраняване
и следване продължаваме да градим своята идентичност,
култура и духовност. Прекланяме се пред подвига и делото на Солунските двама братя и пазим скъпоценното
наследство на тяхното просветителско дело, което да
продължава да ни дава сили и да бъде наш
най-верен спътник през вековете.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС

Безопасност на храните и здравеопазване
на животните
n

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/497 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2022 година за изменение и
поправка на приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403 по отношение на някои образци на ветеринарни здравни сертификати, ветеринарни здравни/официални сертификати и декларации за движение между държави членки и за въвеждане в Съюза на пратки с определени видове и
категории сухоземни животни и със зародишни продукти от тях

n

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/522 НА КОМИСИЯТА от 29 март 2022 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата
на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

n

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/623 НА КОМИСИЯТА от 11 април 2022 година за изменение на
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

n

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/649 НА КОМИСИЯТА от 20 април 2020 година за изменение
на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за
Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и
прясно месо от домашни птици и пернат дивеч

n

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/671 НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 2022 година за допълнение на
Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните правила за официалния контрол, извършван от компетентните органи, на животни, продукти от животински произход и зародишни продукти, по отношение на последващите действия, които компетентният
орган трябва да предприеме в случай на несъответствие с правилата за идентификация и регистрация на говеда, овце и кози или на несъответствие по време на транзит през Съюза на някои говеда, и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 494/98 на Комисията

n

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/528 НА КОМИСИЯТА от 1 април 2022 година за изменение на
приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за
Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено
въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно
месо от домашни птици и пернат дивеч

n

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/587 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2022 година за изменение на
приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете

n

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/588 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2022 година за изменение на
приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки
с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат
дивеч

n

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/618 НА КОМИСИЯТА от 12 април 2022 година за поправка на
текста на френски език на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1533 за налагане на специални условия,
уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“

16
16

май 2022
21 íîåìâðè
6 --20
5 äåêåìâðè
2020
2019г.ã.

МАЛКИ ОБЯВИ
ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Предприятие разпродава месопреработвателно и
кланично оборудване. Тел. за контакт 0897914949

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

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

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

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. ИЗКУПУÔÈÐÌÀ ÌÅÑÎÌÀÍÈß ÒÐÅÉÄ ÏÐÎÄÀÂÀ óïîòðåáÿâàíè
ВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА.
ìåñîïðåðàáîòâàùè ìàøèíè: êóòåð Íèòè Êàçàíëúê 120GSM: 0888 38 84 44. E-mail: office@nesto.bg. www.nesto.bg

ëèòðîâ íåðúæäàåì; ìåñîìåëà÷êà 160 ìì; õèäðàâëè÷íà
ãèëîòèíà;
áúðêà÷êà
160 ë.; èíæåêòîð
25-èãëåí;ПРЕДâàêóì
МЕСОДОБИВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
в с.ЛЕСИДРЕН
òóìáëåð
150 ë. Òåëåôîí
0887961877.
ЛАГА свинско
трупно драно
и свинско трупно белено

месо. За контакт: тел. 0888 97 11 22.

ÔÈÐÌÀ „ÍÅÑÒÎ” ÅÎÎÄ ÏÐÅÄËÀÃÀ: ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå
îò ÐÅÖÈÊËÈÐÀÍÈ
ÌÀØÈÍÈ
ñêëàä. ÈÇИЗКУПУВАМЕ
ВСЯКАКВИ МАШИНИ
ЗА íà
МЕСОПРЕРАÊÓÏÓÂÀ:
âñÿêàêúâ
âèä
ÇÀ ÌÅÑÎÏÐÅБОТКА. За контакт:
0896
61 ÌÀØÈÍÈ
20 08.
ÐÀÁÎÒÊÀ. GSM 0888 388444. Å-mail: office@nesto.bg,
www.nesto.bg
ПРОДАВАМ: • КАЗАН за варене на шунка. Цени по

споразумение.ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
Тел: 0888 509 391
- Румен
Тодоров
ÌÅÑÎÄÎÁÈÂÍÎ
Â Ñ.
ËÅÑÈÄÐÅÍ
ÏÐÅÄËÀÃÀ ñâèíñêî òðóïíî äðàíî è ñâèíñêî òðóïíî áåëåíî ìåñî.
Òåë.
çà êîíòàêòè:
0888 97 11 ПРОДАВА
22
„КФМ“
гр. БЛАГОЕВГРАД
всякакви машини
за месопреработка и форми за шунки инокс. Тел.: 0885

ÈÇÊÓÏÓÂÀÌÅ
ÌÀØÈÍÈ çà ìåñîïðåðàáîòêà.
28 22 62; e-mail:ÂÑßÊÀÊÂÈ
office@karol-fernandez.com
Çà âðúçêà - ìîá.: 089 661 20 08

ФИРМА „СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за месопреработка
и режещи инструменти за волфове и кутери.
ÏÐÎÄÀÂÀÌ:
Тел.
0889
92 32 18; 0896 61 20 08.
zÊÀÇÀÍ çà âàðåíå íà øóíêà. Öåíè ïî ñïîðàçóìåíèå.
z

Ãèëîòèíà çà çàìðàçåíî ìåñî SK 150.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА МЕСОДОБИВ
И РАЗФАСОВАНЕ на
Òåë: 0888 509 391
- Ðóìåí Òîäîðîâ
червени меса „АВАЛОН ВЪРДЖИН“ АД, гр. Левски
предлага свинско трупно охладено месо-драно, белеÔÈÐÌÀ
“ÑÅÐÂÈÇ
ÌÌ”
ÏÐÎÄÀÂÀ
ìàøèíèТелефони
çà ìåñîïðåно и прясна
охладена
свинска
разфасовка.
за
ðàáîòêà
è
ðåæåùè
èíñòðóìåíòè
çà
âîëôîâå
è
êóòåðè.
връзка: 0896 82 82 89; 0650 99 263; факс: 0650 99 GSM
439;
0888923218,
0896612008.
e-mail: avalon_virgin@abv.bg
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
ÇÀ ÌÅÑÎÄÎÁÈÂ
È ÐÀÇÔÀÑÎÂÀÍÅ
íà
„МУЛТИВАК РИСЕЙЛ“
ПРЕДЛАГА
многообразие от
÷åðâåíè
ìåñà “Àâàëîí
Âúðäæèí”
ÀÄ - ãð. Ëåâñêè
ïðåäëàвисококачествени
фабрично
рециклирани
немски
маãà
ñâèíñêî
òðóïíî
îõëàäåíî еднокамерни
ìåñî - äðàíî, áåëåíî
è ïðÿñíà
шини
с марка
MULTIVAC:
и двукамерни
вакуум опаковъчни
машини, полуавтоматични
автоîõëàäåíà
ñâèíñêà ðàçôàñîâêà.
Òåëåôîí çà âðúçêàи- ìîáèматични
трейсийлъри,
термоформовъчни
ëåí
0896828289,
ñòàöèîíàðåí
065099263,машини.
ôàêñ: 0650
За контакт:
„МУЛТИВАК
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
99439,
e-mail:
avalon_virgin@abv.bg

Тел./факс: 02 988 55 00, GSM 0886 027 616;

e-mail: office@bg.multivac.com.
www.multivac.bg
„ÌÓËÒÈÂÀÊ
ÐÈÑÅÉË” ïðåäëàãà
ìíîãîîáðàçèå îò âèñîêîêà÷åñòâåíè ôàáðè÷íî ðåöèêëèðàíè íåìñêè ìàøèíè ñ
ìàðêà MULTIVAC: åäíîêàìåðíè
è äâóêàìåðíè âàêóóì îïàêîТРУДОВА БОРСА:
âú÷íè ìàøèíè, ïîëóàâòîìàòè÷íè è àâòîìàòè÷íè òðåéñèéСвинекомплекс Голямо Враново търси технолог
ëúðè, òåðìîôîðìîâú÷íè
ìàøèíè.
Çà êîíòàêò: Ìóëòèâàê
GSM 0887
621 984
Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, òåë/ôàêñ: 029885500 è 029885588,
Месопреработвателна
фирма
търсиbg.multivac.com,
технолог –
ìîáèëåí:
0886 027 616, e-mail:
office@
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.
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