
www.teatrading.eu

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

април 2022 г. www.amb-bg.com Брой 4 (960), Година XXVII

www.nesto.bg

www.multivac.bg

www.nesto.bgÈçäàíèå íà Àñîöèàöèÿòà íà ìåñîïðåðàáîòâàòåëèòå â Áúëãàðèÿ, îñíîâàíî ïðåç 1996 ã.

www.bobal-bg.com

Èíîâàöèè çà ïî-äîáúð æèâîò!
Â Ñ È × Ê Î  Ç À  Ì Å Ñ Î Ï Ð Å Ð À Á Î Ò Ê À Ò À

Ñîôèÿ, óë. “Ðåçáàðñêà” 15 Â; òåë: 02/9366762, 0885205345
w w w . b o b a l - b g . c o m

6 - 20 äåêåìâðè 2020 ã.               www. amb-bg.com               Áðîé 24 (944), Ãîäèíà XXV

www.almer-bg,com

Èçïèòâàòåëíè
ëàáîðàòîðèè ÐÂÑ

Òðàäèöèÿ, òî÷íîñò, ñèãóðíîñò

www.csb.com/bg

www.intrama-bg.com

www.almer-bg,com

www.almer-bg.com

www.multivac.bg

www.intrama-bg.com�

Рециклируеми вакуум опаковки
■ Сертифицирани в Германия

от Institute cyclos – HTP
■ Безкомпромисна  защита
■ Отлична прозрачност
■ Рециклиране в потока на LDPE

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

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.
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Изглежда леснo, защото е
Crafter Cargo Comfort на атрактивна цена 
от 55 500 лв. без ДДС.

vw-lekotovarni.bg

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 Пред-
седателя 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

П О К А Н А
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:

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.
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От средата на м.март 
започна Великденската 
кампания за изкупува-
не и клане на агнета.  
Беше проведена он-
лайн среща, организи-
рана от Министерство 
на земеделието между 
собствениците на кла-
ници и представители 
на животновъдните ор-
ганизации за отпускане 
на помощ de minimis 
на кланици за ком-
пенсиране на част от разходите за 
транспорт, логистика и реализация 
на месо от дребни преживни живот-
ни в търговската мрежа през 2022 
г. Държавната помощ се отпуска по 
искане на животновъдния бранш за 
предоставяне на финансова подкре-
па на кланиците с цел организиране 
изкупуването на дребни преживни 
животни.

Очакванията на МЗм са тази под-
крепа да има положителен ефект 
върху българското производство и 
потребление в условия на форми-
ращият се негативен икономически 
натиск, породен от неблагоприят-
ните климатични условия, ръст на 
основните компоненти свързани с 
производството и пандемични огра-
ничения. Освен това ще се създаде 
възможност за непрекъснатост на 
процеса за изкупуване и доставка на 
необходимите количества суровини, 
както и ще бъде предоставена въз-
можност за стабилизиране състоя-
нието на стопанствата за отглеждане 
на дребни преживни животни в стра-
ната.

На 1 април е взето решение от 
Управителния съвет на ДФ Земеде-
лие да бъдат отпуснати до 1 000 000 
лева помощ de minimis на кланици, 
които са закупили  от земеделски 
стопанин дребно преживно живот-
но на цена не по-ниска от 7,50 лв./кг. 
живо тегло без ДДС. Единичната став-
ка за подпомагане на кланица е 10 лв. 
за едно закупено и заклано дребно 
преживно животно. 

Каква е ситуацията към 
момента? 

С Наредба № 26 от 14 октомври 
2010 г. за специфичните изисквания 

за директни доставки на малки ко-
личества суровини и храни от жи-
вотински произход, Издадена от ми-
нистъра на земеделието и храните, 
Обн. ДВ. бр.84 от 26 октомври 2010г., 
изм. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2012г., изм. 
и доп. ДВ. бр.46 от 3 юни 2014г., изм. 
и доп. ДВ. бр.87 от 10 ноември 2015г. 
се уреждат условията и реда за 
директната доставка, извърше-
на от производителя, до крайния 
потребител или до местни обек-
ти за търговия на дребно, които 
извършват директни доставки на 
краен потребител, на малки коли-
чества прясно месо от птици и зай-
ци, заклани във фермата.

За да се извършва клане във фер-
мата, обаче трябва да има изграден 
кланичен пункт, който да отговаря 
на изискванията на Наредба № 10 
от 26 април 2021 г. за специфични-
те изисквания към производството 
на храни от животински произход 
в кланични пунктове, издадена от 

министъра на земеделието, храни-
те и горите, Обн. ДВ. бр.36 от 1 Май 
2021г.

След направена справка в офи-
циалния регистър на БАБХ е видно 
следното:

	Регистрирани животновъдни 
обекти за ДПЖ – 45  978 броя. 
(Последна актуализация на 21 
юли 2021 г.)

	Регистрирани кланици, в които 
се извършва клане на ДПЖ – 61 
броя към 11.04.2022 г.

	Регистрирани кланични пункто-
ве към ферми за ДПЖ – 9 броя.

Всички законно регистрирани в 
БАБХ кланици са направили големи 
инвестиции, за да изпълнят висо-
ките изисквания на европейското 
законодателство. Осигуряват работ-
ни места, редовно плащат данъци и 
осигуровки. Непрекъснато проме-
нящото се законодателство по от-
ношение безопасността на храните, 
хуманното отношение към живот-
ните и т.н. изисква от кланиците да 
продължават да влагат средства за 
подобряване на инфраструктурата 
в предприятията. За съжаление оба-
че, за преработвателната индустрия 
няма подпомагане нито от държава-
та, нито от европейски програми /с 
изкл. на подмярка 4.2. от ПРСР/, за 
разлика от фермерите, които непре-
къснато получават субсидии. 

Законните предприятия – гарант за 
безопасна храна!

q
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1. Какви са условията във фермите, на които се разрешава клане на 
животни и реализация на месото директно от фермата? 

2. Имат ли всички ферми, в които се разрешава клане изградени 
кланични пунктове, тъй като в регистър а на БАБХ има само 9 ре-
гистрирани пункта за клане на дребни преживни животни?

3. Как ще се осигури официален ветеринарен контрол по време на 
клането на агнета по фермите?

4. Как във фермите са събират и и къде се предават за унищожа-
ване специфичните рискови материали (СРМ) и страничните 
животински продукти (СЖП) , тъй като от кланиците се изисква 
задължително СРМ и СЖП да се събират в специални контейнери 
и да се предават на специализирани предприятия, за което се за-
плащат немалки такси?

5. Как се обезвреждат кръвта от клането, стомашно-чревното съ-
държание, кожите?

6. Какви процедури са изпълняват за почистване, измиване, дезин-
фекция, какви биоцидни препарати се използват, разрешени ли 
са за употреба в хранителната индустрия?

7. Спазват ли се изискванията на законодателството по безопасни 
условия на труд – инструктажи, работно облекло, трудови дого-
вори и т.н.?

8. Какви документи ще се издават при продажба директно от фер-
мата – как ще се регистрират и отчитат продажбите в НАП?

9. Колко проверки са направени във фермите, особено в почивни-
те дни /събота и неделя/, когато се извършва клане?

10. Защо администрацията, със своите действия и бездействие иска 
фалити на законно регистрираните кланици, които с данъците, 
плащани на държавата осигуряват заплатите на същата тази ад-
министрация? Защо в момента инспектори от БАБХ извършват 
отново проверки в кланиците с поредните искания за инвести-
ции за подобряване на сградов фонд и оборудване?

Както е известно, кланиците са 
единствените предприятия, в които 
съгласно европейското законода-
телство има постоянен, ежедневен 
официален ветеринарен контрол. От 
кланиците не може да се реализира 
месо без поставена здравна марки-
ровка от официалния ветеринарен 
лекар, с което се гарантира безопас-
ността на добитото месо. Освен това 
в кланиците се плащат най-много 
такси за извършване на ветеринар-
ния  контрол.

Очакваме отговори и се надяваме, че със 
своите действия администрацията няма да 
допринесе за фалитите на законно работе-
щите кланици, които няма да могат да из-
държат финансово както на конкуренцията 
от „сивия сектор“, така и на непрекъснато 
влошаващата се икономическа обстановка. 
За всички трябва да е ясно, че освобождава-
нето на работници след преустановяване на 
дейността на предприятия ще има сериозен 
социален ефект.

Обръщаме се към компетентните органи със следните въпроси:

Всички ние сме потребители и искаме на пазара да се реализират безопасни храни, а това може да се оси-
гури единствено от законните предприятия в сектора.

Една от основните цели на асоциацията е да подпомага своите членове да прилагат законите в страната. 
Но дали това им помага да бъдат конкурентоспособни спрямо „сивия сектор“?
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Необходимо е да се търсят въз-
можности за постигне на устойчи-
ва продоволствена сигурност

“Държавите от Западните Бал-
кани остават ключови стратеги-
чески партньори за България”, това 
заяви министърът на земеделието 
д-р Иван Иванов по време на учас-
тието си в Министерската среща 
в рамките на Берлинския процес и 
диалога по селскостопанска поли-
тика Германия – Западни Балкани в 
Берлин. Той допълни още, че българското правителство 
подкрепя и насърчава всички инициативи, които са в ин-
терес на задълбочаване и засилване на сътрудничество-
то в областта на селското стопанство.

Министерската среща се проведе под съвместното 
председателство на Федералното министерство на пре-
храната и земеделието на Федерална република Герма-
ния и Постоянната работна група за регионално развитие 
на селските райони (SWG RRD), в която Министерството 
на земеделието на Република България има статут на 
наблюдател. В срещата участваха още министрите на Ал-
бания, Северна Македония, Косово, Република Сръбска 
(Босна и Херцеговина), Черна Гора и Молдова, както и 
държавните секретари на Сърбия, Словения, Хърватия и 
Босна и Херцеговина.

Бяха обсъдени редица актуални теми за Европа и 

региона като последиците от пан-
демията от Ковид-19 и войната в 
Украйна и негативното им влияние 
върху селското стопанство. „Про-
дължаващото покачване на цените 
на горивата, електроенергията и 
суровините оказва пагубно влия-
ние върху сектора и е необходимо 
предприемането на незабавни и 
решителни действия, както и да се 
търсят възможности за постигне 
на устойчива продоволствена си-

гурност“, подчерта българският министър.
Беше коментирана също и Декларацията за Зеления 

дневен ред на Западните Балкани, подписана в гр. София 
през 2020 г., която се фокусира върху зелените политики, 
опазването на околната среда, смекчаването на последи-
ците от изменението на климата, устойчивите хранителни 
системи и не на последно място увеличаване на конкурен-
тоспособността и доходите на фермерите.

Берлинският процес е инициатива на Федерална ре-
публика Германия, стартирана през 2014 г., имаща за цел 
засилено регионално сътрудничество и насърчаване на 
добросъседските отношения, устойчив растеж и подпо-
магане на евроинтеграцията на държавите от Западните 
Балкани.

Източник: Пресцентър на МЗм

„Всяка страна тряб-
ва да защитава кул-
турните си традиции в 
храненето”, това заяви 
заместник-министърът 
на земеделието Момчил 
Неков на второто засе-
дание на Националния 
съвет по храните, което 
се проведе на 13 април 
2022 г. в Министерство-
то на земеделието.

Националният съ-
вет по храните прие 
годишната си работна 
програма и утвърди съдържанието на проект на доклад 
за състоянието на сектор „Храни“ за 2021 г. Според зада-
дената рамка се предвижда докладът да включи задъл-
бочен анализ на сектора, изследване на неговата конку-
рентоспособност и възможности за развитие, анализ на 
бизнес средата, оценка на тенденциите в предпочитани-
ята на потребителите, данни за контрола и безопасност-
та, достъп на сектора до финансиране и научноизсле-
дователска и развойна дейност, мерки за устойчивост и 
продоволствена сигурност, оценка на ефективността на 
прилаганите политики.

Участниците в заседанието обсъдиха темата за ев-
ропейските схеми за етикетиране на предната част на 
опаковката на храните и представиха становищата си 
по различни модели на етикетиране, както и гледната си 
точка дали тези модели ще стимулират потребителите да 

се стремят към баланси-
рано хранене. „Трябва 
да информираме по-
требителите, без да ди-
скриминираме отделни 
категории хранителни 
продукти, които са част 
от кулинарната ни исто-
рия”, заяви заместник-
министър Неков. Очак-
ва се работата по темата 
да продължи на ниво 
работна група и да бъде 
включена в следващото 
заседание на Национал-

ния съвет по храните.
От Асоциация „Активни потребители” представиха 

проведените от тях през 2021 г. изследвания за качество-
то на храните, предлагани на българския пазар. Момчил 
Неков се ангажира представените проучвания да бъдат 
обсъдени с Българската агенция по безопасност на хра-
ните (БАБХ). Той припомни, че създаването на акредити-
рани лаборатории с акредитирани методи на изпитване 
е записано в коалиционното споразумение.

„Всички теми, свързани с храните и общественото 
здраве, са приоритет за Министерството на земеделието. 
Засилването на контрола вече започна да се случва в Бъл-
гария. За да постигнем доверие в обществото, това тряб-
ва да е постоянен процес и тепърва ще видим резултати в 
тази насока”, коментира заместник-министър Неков.

Източник: МЗм

Министър Иван Иванов: Държавите от западните Балкани 
стават ключови стратегически партньори за България

Заместник-министър Момчил Неков: Всяка страна трябва 
да защитава културните си традиции в храненето
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Потреблението на месо нараства 
бързо през последните три години 
и производството следва тенденци-
ята.  Според неотдавнашен доклад 
на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, светов-
ното производство на месо (говеждо, 
птиче и свинско) през 2021 г. е 340 
млн. тона в сравнение с близо 248 
млн. през 2018 г. Най-висок е ръстът 
при птичето месо, който се е уве-
личил с приблизително 16% между 
2010 г. и 2020 г. Освен това хората са 
станали по-съзнателни относно при-
ема на протеини в ежедневната си 
диета.  Това доведе до увеличаване 
на консумацията на месо.  Консума-
цията на месни продукти се превър-
на в жизненоважен фактор, тъй като 
храненето повишава благосъстоя-
нието на хората.  По-голямата част 
от глобалното увеличение на произ-
водството и потреблението на месо 
е от Азиатско тихоокеански регион 
(APAC) и Близкият изток. Здравослов-
ният икономически растеж в тези 
региони засили производството и 
потреблението на месо.

В същото време се очаква паза-
рът на хранителни добавки за жи-
вотни да има потенциален ръст от 
8,39 млрд. долара до 2026 г., според 
последния доклад на Technavio. 61% 
от растежа на пазара ще произхожда 
от APAC през прогнозния период. Ки-
тай и Индия са ключовите пазари за 
хранителни добавки за животни в 
APAC. Растежът на пазара в този реги-
он ще бъде по-бърз от растежа на па-
зара в други региони. Значителното нарастване на тър-
сенето на птиче месо и други месни продукти ще улесни 
растежа на пазара на хранителни добавки за животни в 
APAC през прогнозния период.

Основното предизвикателство за растежа на светов-
ния пазар на хранителни добавки за животни е повиша-
ването на цените на суровините. Хранителните киселини, 
антиоксидантите и витамините се извличат от естествени 
източници като семена, кора и листа. С увеличаване на 
населението и последващото нарастване на търсенето 
на храни, индустрията за фуражи за животни е изправе-
на пред сериозен натиск при набавянето на груби фу-
ражи като царевица, пшеница и ечемик. Подобренията, 
иновациите и въвеждането на най-новите технологии и 
машини водят до значително увеличение на оператив-
ните разходи. Цената на суровините като етерични масла 
и растителни екстракти в Европа и Северна Америка се 
увеличава поради алтернативното им приложение във 
фармацевтичните и козметичните продукти. Такива фак-
тори ще повлияят негативно на растежа на пазара през 
прогнозния период.

 Източник: Еuromeat

www.teatrading.eu

Световното производство на месо 
нарасна до 340 милиона тона през 2021 г.
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  Допълнителен ресурс в размер на 9 000 000 
лева ще получат свиневъдите по държавна помощ 
„Помощ за реализирането на доброволно поети ан-
гажименти за хуманно отношение към свинете“ за 
2022 г. Това реши на свое заседание днес Управи-
телният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 
Така бюджетът по помощта се увеличава от 35 000 
000 лв. на 44 000 000 лв.

 Припомняме, че на 3 февруари 2022 г. УС на ДФ 
„Земеделие“ утвърди финансов ресурс по схемата 
за държавна помощ „Помощ за реализирането на 
доброволно поети ангажименти за хуманно отно-
шение към свинете”, в размер на 35 000 000 лв.

 След проведени срещи с представители на 
бранша от сектор „Свиневъдство“, бе поет ангажи-
мент за увеличаване на бюджета по помощта за 
2022 г. с 9 000 000 лв. Тези средства са заложени 
като част от допълнителните средства в размер на 
150 000 000 лв., предвидени за увеличаване на бю-
джета на ДФ „Земеделие“, в частта държавни помо-
щи.

 Допълнителното подпомагане е с оглед небла-
гоприятната ситуация, в която се намира браншът и 

 Приключи третият 
прием на проекти за 
настоящия програмен 

период по подмярка 4.2. „Инвестиции в прера-
ботка и маркетинг на селскостопански продукти“ 
от Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР 2014-2020). Подадени са 523 проекта със 
заявена стойност на субсидията от близо 654 
млн. лв. (653 656 994 лв.). Инвестиционните пред-
ложения на бенефициерите бяха подадени по 
процедура BG06RDNP001-4.015, която премина 
чрез електронната система ИСУН 2020.

 Припомняме, че срокът за подаване на про-
ектните предложения по подмярка 4.2 беше удъл-
жен от 25 февруари до 31 март 2022 г., а бюджетът 
беше увеличен с над 39 млн. лв. – до 426 млн. лв. 
(426 280 028 лв.). Допълнителните средства, раз-
пределени по подмярката, ще осигурят възмож-
ност за модернизация на повече предприятия от 
преработвателния сектор, който е изправен пред 
редица предизвикателства следствие на панде-
мията от КОВИД 19.

 Изпълнението на заложените инвестиции по 
подмярка 4.2 ще допринесе за подобряване на 
вертикалното и хоризонталното сътрудничест-

во между земеделските производители, прера-
ботватели и търговци. Реализираните проекти 
от своя страна ще спомогнат за повишаване на 
конкурентоспособността на земеделските про-
изводители и предприятията от хранително – 
вкусовата промишленост, както и за по-добро-
то им интегриране в агрохранителната верига. 
Подмярката има за цел да стимулира развитие-
то на секторите „Плодове и зеленчуци“, „Живот-
новъдство“ и „Етерично-маслени култури“, при 
които се очаква засилване на връзката между 
производител и преработвател в посока устой-
чиво развитие и подобряване на пазарните по-
зиции.

 Съгласно условията за кандидатстване по 
процедурата не е предвидено извършване на 
предварителна оценка. Предстои назначаването 
на оценителна комисия, която ще определи ад-
министративно съответствие и допустимост на 
подадените проекти.

 В най-кратки срокове от ДФ „Земеделие“ ще 
извършат посещение на място на проектните 
предложения, които включват инвестиции за 
строително-монтажни работи.

ДФ „Земеделие“

Отпускат се още 9 млн. лева за хуманно отношение 
към свинете

отчетените затруднения пред неговото функциони-
ране.

 Помощта се предоставя на стопанство за по-
криване на допълнителни разходи или пропуснати 
доходи, свързани с изпълнение на доброволни ан-
гажименти за хуманно отношение към животните, 
поети за най-малко 5 години.

ДФ Земеделие

523 бенефициери заявиха инвестиции 
по подмярка 4.2 от прСр 2014-2020
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Европейската комисия желае да затегне и разшири ев-
ропейските правила за замърсяването от индустрията, в 
това число от едрото отглеждане на животни, като част от 
пакета за индустриалните излъчвания в зеленото си зако-
нодателство. Предложението, излязло по-рано тази сед-
мица, ще обхване над 50 000 промишлени съоръжения в 
Европейски Съюз, в това число добива на някои минерали, 
електроцентралите, оборудванията за отнасяне на боклу-
ци и циментовите заводи. За първи път към този момент 
съществуващото законодателство ще включва и животно-
въдните ферми за млечни артикули и говеждо месо. Нови-
те условия биха задължили страните да издават разреши-
телни единствено на уреди, които дават отговор изцяло на 
стандартите от директивата за индустриални емиисии на 
Европейски Съюз, в това число за изхвърляне на боклуци 
и ограничавания за излъчвания на газове (серен диоксид, 
азотни оксиди и др.).

Планът е да се разшири в този момент съществуващата 
система за разрешителни за огромни свиневъдни ферми и 
ферми за домашни птици. От една страна предлагането е 
тя да обхване и по-големи предприятия за рогат добитък 
(включително млечни предприятия), а от друга - да се усили 
броя на свиневъдните и птицевъдни ферми, които са обект 
на системата, като се понижи прага на животновъдните еди-
ници, над който се изисква позволение.

По време на представянето на проектозаконодател-
ството Франс Тимерманс, зам.-председател на Европейска 
комисия и отговарящ за Зелената договорка, сподели, че 
«предложенията ще дадат опция за доста понижаване на 
нездравословните излъчвания от промишлените съоръже-
ния и от най-големите животновъдни стопанства в Европа. 
С модернизирането на европейската рамка за излъчвания-
та от индустрията ще се обезпечи сигурност по отношение 
на дълготрайните вложения, повишение на енергийната, 
ресурсната самостоятелност на Европа и поощряване на 
нововъведенията «.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и 
рибарството Виргиниюс Синкявичюс добави, че „изгодите 
за човешкото здраве единствено от предприемането на 
дейности в животновъдните стопанства биха възлезли на 
минимум 5,5 милиарда евро годишно.“

Регулациите се чака да влязат в действие до 2024 година, 
след което промишлените оператори ще разполагат с чети-
ри години, а земеделските стопани - с три години, с цел да 
стартират да ползват новите правила. Те обаче ще бюрокра-
тизират още бранша и ще оскъпят производството и пред-
лагането към този момент е обект на солидни рецензии.

Поредният удар за европейските фермери
Съгласно новите правила последователно ще бъдат об-

хванати най-големите стопанства за наедрял рогат добитък, 
прасета и птици: към 13 % от стопанствата с комерсиална 
цел в Европа, на които общо се падат 60% от излъчванията 
на амоняк от селскостопански животни и 43% от метана в Ев-
ропейски Съюз. Ще бъдат наранени свинеферми, с минимум 
125 скотски единици. За съпоставяне, до момента законо-
дателството обхващаше ферми с повече от 40 000 места за 
домашни птици, 20 000 за индустриални прасета или 750 за 
прасета майки. Промени ще има и при лицензите за запазва-
не на околната среда за по-мащабно развъждане на наедрял 
рогат добитък (включително и за мляко).

«Във време, когато земеделските производители са из-
правени пред големи нараствания на цената на горивото, 
торовете и фуражите, моментът на това предложение е зле 
преценен «сподели ирландският евродепутат Колм Марки 
(ЕНП) и член на комисията до земеделие в Европейския 
парламент. « Директивата за промишлените излъчвания е 
ориентирана към селско стопанство в промишлен жанр, 
като едромащабни свиневъдни и домашни птици, само че 
тези промени значат, че за типичната млечна плантация 
също ще има сходни условия. Изглежда, че решението на 
комисията за нашето екологично предизвикателство е още 
по-голяма администрация «, прибави той, като изяснява, че 
в Ирандия лицензите лишават до 9 месеца за издаване и 
костват 2500 евро като разноски.

Ирландската асоциация на фермерите (IFA) също изрази 
противоречие с предлагането на комисията пред Agriland.
ie: «Възмутително е да се включва добитък в обсега на тази 
инструкция «,сподели Тим Кулинан, ръководителят на ор-
ганизацията. Земеделските производители към този мо-
мент извършват задачите, заложени в редица национални 
политики и европейски политики за зеления преход, в това 
число тактиката «От фермата до трапезата «, Директивата 
за нитратите и Общата селскостопанска политика (ОСП).

Трудности и пред промишлеността
Новите условия ще обзет също и минерали, в това число 

кобалт, никел и литий, а фирмите, чиито съоръжения нару-
шават разпоредбите, ще бъдат изправени пред по-строги 
санкции, в това число санкции от минимум 5% до 8% от тех-
ния годишен оборот в съответната страна, до момента в кой-
то държавните управления ще бъдат законово задължени 
да подсигуряват, че жителите могат да изискат обезщетение 
за вреди, претърпени от такива нарушавания.

Предложението също по този начин дава на национал-
ните органи пълномощие да преустановят активността на 
апаратура, която нарушава изискванията на разрешението 
си, до момента в който не извърши условията.

И най-после, новите правила имат за цел повече би-
строта в Европейски Съюз посредством, на който жителите 
ще могат по банален метод да получават достъп до данни 
за издадените на всички места в Европа разрешителни и да 
получат информация за замърсяващи действия в директно 
заобикалящата ги среда.

Комисията планува страните членки да разполагат с 18 
месеца, с цел да транспонират тази инструкция в национал-
ното си законодателство, откакто предлагането бъде дефи-
нитивно признато от Европейския парламент и от Съвета. 
След това ще бъдат създадени най-хубавите налични техни-
ки и откакто бъдат признати от Комисията, промишлените 
оператори ще разполагат с четири години, а земеделските 
стопани - с три години, с цел да стартират да ги ползват.

Източник: Капитал

ЕС готви по-строги екоправила и за ферми за 
млечни продукти, свинско и говеждо месо

До 2024 г. Брюксел иска да ограничи вредните 
емисии от промишлените инсталации и от най-
големите животновъдни стопанства в Европа
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12 прил 2022 отбеляза срещата 
на традициоанното белгийско май-
сторство в производството на месо 
и изкусната българска месопрерабо-
твателна промишленост. Инициати-
вата на Белгийския Борд за месото, 
подкрепена от Асоциация на месоп-
реработвателите в България и Аген-
цията за Търговия и Инвестиции на 
регион Фландрия събра лице в лице 
10 от водещите износители на месо 
от Белгия с 10 български компании, 
сред които лидери от месопрерабо-
твателния бранш и представители на 
търговските вериги. Събитието даде 
поле за реализацията на 74 двустран-
ни срещи между представители от 
двете страни, материализирани в 
нови търговски търговски контак-
ти и взаимоотношения, затвърдени 
партньорства, повишена пазарна ин-
формираност и гъвкавост при взема-
не на решения. 

Събитието бе открито от г-жа Ве-
личка Терзиева – Търговско-икономи-
чески представител на Фландрия към 
Посолство Белгия, г-н Атанас Урджа-
нов, Председател на УС на АМБ и г-н 
Йорис Коенен, Управител на Белгий-
ския Борд за Месото.  Страните се обе-
диниха около ключовото значение на 
всеобщото популяризиране на пол-
зите от консумацията на качествени 
месо и месни продукти. Г-н Урджанов 
подчерта стремежа все повече бъл-
гарски месни продукти да достигат до 
трапезата на европейските потреби-
тели, в частност в Белгия.

Г-н Коенен представи ключови 
данни относно производството и 
износа на свинско месо от Белгия, 

Българо-белгийски B2B форум – качествено месо за 
качествените месни продукти

която се нарежда на 7 място по този 
показател в световен мащаб. 

Информацията бе допълнена и 
от картината на българския внос на 
свинско месо, където приносът на 
Белгия през последните 5 години 

За допълни-
телна инфор-
мация, въпроси 
и съдействие: 

Белгийски Борд за Месото: https://www.belgianmeat.com/en
Величка Терзиева: Email: sofia@fitagency.com

стабилно нараства. Свинските поло-
винки се запазват като водеща ка-
тегория продукт при вноса от този 
пазар с дял от малко над ¾ от общия 
обем. Повече информация е налична 
в представените графики тук-долу:
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На 8 април 2022 г. за 16-ти път 
в-к Стандарт проведе форума 
„Да! На българската храна“. 

Тема на най-големия земеделски 
форум тази година беше „Гарантира-
не на продоволствената сигурност”. 
Специално послание към произво-
дителите, преработвателите и тър-
говците отправи еврокомисарят по 
земеделие Януш Войчеховски. 

„Разгледахме предизвикател-
ството на продоволствената стабил-
ност в продоволствените системи 
на ЕС, като очертаваме действия, за 
да стабилизираме разходите за про-
изводството на храни на фермерите 
и цените на храните за гражданите. 
За да облекчат въздействието на ви-
соките цени на храните върху граж-
даните, държавите членки могат да 

 16-и форум „Да! На българската храна“ 

q

1. Непровокираната руска военна 
агресия срещу Украйна допълнител-
но дестабилизира селскостопанския 
сектор и пазарите на ЕС, върху които 
вече оказваха влияние увеличените 
разходи за енергия, фуражи и торове 
и които точно излизаха от кризата, 
предизвикана от COVID-19. Цените на 
храните в ЕС са се увеличили средно 
с 5,6 % в сравнение с миналия фев-
руари, а за някои продукти потреби-
телите търпят рядко наблюдавано в 
миналото ниво на цените. Въпреки 
това държавите членки съобщиха – 
писмено или устно по време на по-
следното заседание на Специалния 
комитет по селско стопанство, че 
маржовете на производителите про-
дължават да са подложени на натиск 
заради изключително голямото уве-
личение на разходите за суровини. 
Освен това неотдавнашното покач-
ване на няколко пъти на цените на 
храните не е непременно от полза за 
цялата верига на доставки, особено 
за производителите.

2. В този контекст и по искане на 
лидерите от ЕС по време на срещата 
им във Версай на 10-11 март 2022 г., 

на 23 март 2022 г. Комисията пред-
стави съобщение относно продовол-
ствената сигурност, в което, наред 
с другото, потвърждава, че в общи 
линии ЕС задоволява самостоятел-
но потребностите си от основните 
категории продукти и е в състояние 
не само да изхранва собственото си 
население, но и да допринася за про-
доволствената сигурност в световен 
мащаб. Освен това, въз основа на 
анализ на положението, Комисията 
предложи конкретни мерки за под-
крепа на засегнатите производители 
и на най-нуждаещите се и за увелича-
ване на производството на ЕС в крат-
косрочен план.  

3. В заключенията си след за-
седанието си от 24 и 25 март 2022 
г.„Европейският съвет приканва Съ-
вета, като се взема предвид специ-
фичната ситуация на всяка държава 
членка, да продължи работата по 
съобщението на Комисията относ-
но нарастващите цени на храните 
и световната продоволствена си-
гурност, в което се определят както 
краткосрочни мерки за справяне с 
ценовата достъпност на храните в 

Европейския съюз и подпомагане 
на земеделските стопани, изправени 
пред високи производствени раз-
ходи, така и средносрочни мерки в 
подкрепа на прехода към устойчива 
продоволствена система“. 

4. Във връзка с това по време на 
обсъждането на тази точка минист-
рите биха могли да решат: 

а) да потвърдят способността на 
селскостопанския сектор на Съюза 
да задоволява нуждите на Съюза от 
потребление на храни и да постигнат 
съгласие по общо комуникационно 
послание, за да се облекчи ненужни-
ят ценови натиск за някои основни 
стоки; 

б) да информират Съвета – в до-
пълнение към писмените си бележки 
и информацията, предоставена от де-
легациите им по време на последно-
то заседание на Специалния комитет 
по селско стопанство – за специфич-
ното положение на своя селскосто-
пански сектор и за всички проблеми, 
които заслужават внимание; и 

в) да коментират предложените 
краткосрочни и средносрочни мер-
ки.

Състояние на селскостопанските пазари, по-
специално в резултат на нашествието в Украйна

Бележка
От: Генералния секретариат на Съвета До: Съвета

Брюксел, 5 април 2022 г.

въведат намалени ставки на ДДС, да 
насърчат икономическите операто-
ри да понижат цените за потребите-
лите и да преведат еднократни суми 
на домакинствата като ефективно 
решение за подпомагане на достъп-

ността“, каза еврокомисарят. 
“Българските земеделци про-

дължават да получават най-ниските 
плащания в ЕС. Ситуацията е трудна. 
Затова търсим отговори на тези въ-
проси“, каза евродепутатът от „Об-
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нови Европа“ Атидже Вели, която бе 
европейски партньор на форума и 
модератор. „Форумът е платформа, 
в която бизнесът говори с изпълни-
телната власт. Но по време на война 
това не е достатъчно - затова с нас 
сега са законодателната власт и 
представителите на европейските 
институции“, допълни още Атидже 
Вели. 

„Този Великденски форум не 
може да не обърне внимание на ще-
тите, които предизвиква войната. 
Да, ЕС е независим от внос на хра-
ни, но сме зависими в редица отно-
шения от трети страни за различни 
доставки. Съществуват опасения от 
високите пазарни цени и високата 
инфлация. Затова ЕС и ЕП започна-
ха работа по различни мерки, за да 
се сведе до минимум опасността от 
недостиг на храни, да не се стигне 
до фалити и да заздравим Съюза по 
отношение на доставките. ЕК обяви 
пакет от мерки, ЕП прие резолюция 
за продоволствената сигурност. С 
нея държавите трябва да се справят 
с проблемите. Организираме регу-
лярно срещи с европейски и българ-
ски асоциации. В групата „Обнови 
Европа“ създадохме работна група, 
която изработва краткосрочни и 
дългосрочни мерки за справяне с 
продоволствената сигурност. Днес 
сме тук, за да дискутираме ръста 
на цените. Очакваме към нас да се 
присъединят и представители на из-
пълнителната власт“, каза г-жа Вели. 
И съобщи, че работи за посещение 
у нас на еврокомисаря по земеде-
лие Януш Войчеховски, за да може 
бизнесът лично да му зададе своите 
въпроси.  

Основните въпроси на форума 
бяха:
l	Как ще се прилагат  европей-

ските мерки в България? 

l	 Какви са средствата за земе-
делие, предвидени в Плана за въз-
становяване и устойчивост? 
l	Достатъчно ли са те и ще съх-

ранят ли земеделския сектор? 
Отново бе поставена горещата 

тема за намаляване на ДДС за храни-
те. Още повече, че сега това е посо-
чено от Еврокомисията като мярка 
срещу високите цени. Зам.министъ-

рът на земеделие-
то Иван Христанов 
обясни, че ефектът 
се оценява от ми-
нистъра на финан-
сите.

„Свалянето на 
ДДС върху храните 
е моя лична кауза“. 
Това каза предсе-
дателят на земе-
делската комисия в 
парламента Пламен 
Абровски. Когато 
се приемаше Зако-
нът за бюджета бях 

единственият, който предложи 9% 
ДДС върху храните. Но  залата не го 
подкрепи, защото както установи-
хме по време на разговорите в ко-
мисия, ролята на земеделската била 
да иска намаляване на ДДС, а ролята 
на финансовата – да не позволява 
това, заяви Абровски. И продължи: 
„Свалянето на ДДС като антикризис-
на мярка е моя лична битка – като на 
Давид с Голиат. Темата няма да бъде 
забравена. Това е тема, която ще се 
случи. Защото ние вече не живеем в 
спокойни времена и трябва да пред-
приемем крути мерки“.

Председателят на Асоциацията 
на месопреработвателите в Бълга-
рия Атанас Урджанов поиска дър-
жавна подкрепа за бизнеса в мо-
мента. Той даде пример за китайски 
партньори, които проявяват инте-
рес към нашите месни продукти, 
но за съжаление нямаме право на 
износ. Освен това, министерство на 
земеделието подпомага докъдето 
може животновъдите и преработва-
телите за участието им на изложе-
ния у нас. Но когато става въпрос за 
промотиране на българските про-
дукти зад граница, има трудности. 
Това лято в Сакраменто, САЩ, има 
Световно първенство по транжира-
не, кето се отлагадве години заради 
пандемията. България има много до-
бър национален отбор. Имаме шанс 
да се представим добре и да вземем 
призово място. За да изпратим отбо-

ра в САЩ, поискахме финансиране 
от Министерство на земеделието, 
но все още нямаме отговор и пора-
ди напредване на времето до състе-
занието, може би няма да успеем да 
участваме.

Горещ дебат на форума предиз-
вика и темата за преструктуриране-
то на министерството на земеделие-
то с отпадането на храните и горите 
от името му и с отделянето  на Бъл-
гарската агенция за безопасност на 
храните /БАБХ/ и на Изпълнителна-
та агенция по горите /ИАГ/, които 
трябва да минат под шапката на Ми-
нистерски съвет. „След като от ми-
нистерството на земеделието бяха 
премахнати храните и горите, къде 
сме ние, преработвателите на хра-
ни - в земеделието, в икономиката? 
Никъде ни няма, не присъстваме в 
програми“, попита Атанас Урджанов.  

Яна Иванова, изпълнителен 
директор на Сдружение „Храни и 
напитки“, попита кой изпълнява 
политиките за преработвателната 
промишленост, след като храните 
бяха извадени от името на земедел-
ското министерство. „Ние сме най-
голямото сдружение в хранител-
но-вкусовата индустрия. Към нас се 
обръщат международни асоциации.  
Кога ще имаме яснота ние към кого 
да се обръщаме?“, попита Яна Ивано-
ва. И се обърна към изпълнителния 
директор на БАБХ проф. д-р Христо 
Даскалов: „Чуваме, че БАБХ излиза 
от структурата на МЗм. Но никой не 
ни е питал за това, нито е поискал 
мнението ни. Редно е да имаме ин-
формация“. 

«Вашият въпрос показа болния 
проблем - развитието на бизнеса в 
земеделието. Винаги досега в дъл-
гогодишната ми практика сме пи-
сали «земеделие и хранително-вку-
сова промишленост. Земеделието 
даваше 4,1% от БВП, сега делът му 
падна на 3,8%. Преарботвателна-
та промишленост дава 25% от БВП. 
България има двойно по-голяма 
преработвателна промишленост в 
сравнение с времето при социали-
зма. Но голяма част от суровините 
се внасят от ЕС. Тези неща трябва 
да ги отчитаме. Това е политически 
въпрос, който трябва да бъде разре-
шен, каза проф. Даскалов.

Източник: standartnews.com
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Справката е обобщена от дирекция "Анализ и стратегическо планиране" на Министерството на земеделието и храните, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към 
Министерски съвет, създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.

АГНЕШКО МЕСО

СЕДМИЧНА СПРАВКА: СРЕДНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 30 МАРТ – 6 АПРИЛ 2022 г.

        

ОБЛАСТ

ЦЕНИ НА ЕДРО ЦЕНИ НА ДРЕБНО 
ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Цяло агне Бут Плешка Цяло агне Бут Плешка Цяло агне Бут Плешка 

лв./кг

изменение 
спрямо 

предходния 
период

(+/- )
лв./кг

изменение 
спрямо 

предходния 
период

(+/- )
лв./кг

изменение 
спрямо 

предходния 
период

(+/- )
лв./кг

изменение 
спрямо 

предходния 
период

(+/- )
лв./кг

изменение 
спрямо 

предходния 
период

(+/- )
лв./кг

изменение 
спрямо 

предходния 
период

(+/- )
лв./кг

изменение 
спрямо 

предходния 
период

(+/- )
лв./кг

изменение 
спрямо 

предходния 
период

(+/- )
лв./кг

изменение 
спрямо 

предходния 
период

(+/- )

% лева % лева % лева % лева % лева % лева % лева % лева % лева
Благоевград 20,99 5,0 1,00 21,98 0,0 0,00 20,99 2,4 0,50 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Бургас 19,56 5,3 0,98 20,44 8,7 1,64 19,70 7,7 1,40 * * * 25,99 * * 24,09 42,1 7,14 18,00 0,0 0,00 18,00 1,4 0,25 17,25 2,1 0,35
Варна 19,76 0,0 0,00 23,45 0,0 0,00 22,95 0,0 0,00 * * * 20,99 * * 18,99 * * * * * 22,75 0,2 0,05 22,25 0,2 0,05
Велико Търново 18,50 2,8 0,50 19,99 2,6 0,50 19,00 3,0 0,55 * * * 19,75 0,0 0,00 19,00 0,0 0,00 * * * 19,00 0,0 0,00 18,00 0,0 0,00
Видин 18,12 2,8 0,50 19,25 2,7 0,50 18,35 2,8 0,50 * * * 20,49 * * 18,99 * * * * * 22,95 0,0 0,00 22,20 0,0 0,00
Враца 18,12 2,8 0,50 19,25 2,7 0,50 18,35 2,8 0,50 * * * 20,49 * * 18,99 * * * * * 23,45 0,0 0,00 22,20 0,0 0,00
Габрово 18,00 2,9 0,50 18,95 2,7 0,50 18,20 3,1 0,55 * * * 19,75 0,0 0,00 19,00 0,0 0,00 * * * 16,50 0,0 0,00 15,25 0,0 0,00
Добрич 19,76 0,0 0,00 23,00 0,0 0,00 21,00 0,0 0,00 * * * 19,99 * * 18,99 * * * * * * * * * * *
Кърджали 19,72 0,0 0,00 * * * * * * * * * 19,22 2,7 0,50 17,97 2,9 0,50 * * * 18,50 8,8 1,50 * * *
Кюстендил 19,10 0,0 0,00 * * * 19,10 0,0 0,00 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ловеч 18,00 2,9 0,50 18,95 2,7 0,50 18,20 3,1 0,55 * * * 19,75 0,0 0,00 19,00 0,0 0,00 * * * 16,50 0,0 0,00 15,25 0,0 0,00
Монтана 18,12 2,8 0,50 19,25 2,7 0,50 18,35 5,8 1,00 * * * 20,49 * * 18,99 * * * * * 23,45 0,0 0,00 22,20 0,0 0,00
Пазарджик 18,45 0,0 0,00 19,60 18,8 3,10 18,60 13,8 2,25 * * * 18,45 0,0 0,00 16,95 0,0 0,00 16,30 0,0 0,00 17,75 10,9 1,75 17,75 10,9 1,75
Перник 19,01 0,0 0,00 19,22 0,0 0,00 19,50 0,0 0,00 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Плевен 18,50 2,8 0,50 19,99 2,6 0,50 19,00 3,0 0,55 * * * 19,75 0,0 0,00 19,00 0,0 0,00 * * * 16,50 0,0 0,00 15,25 0,0 0,00
Пловдив 18,45 0,0 0,00 19,60 0,0 0,00 18,60 0,0 0,00 * * * 18,45 0,0 0,00 16,95 0,0 0,00 16,25 0,0 0,00 18,25 12,3 2,00 18,00 9,1 1,50
Разград * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Русе 20,99 5,0 1,00 25,49 10,9 2,50 21,54 5,1 1,05 * * * * * * * * * * * * 25,50 0,0 0,00 24,50 0,0 0,00
Силистра * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Сливен 19,26 5,4 0,98 20,14 8,9 1,64 * * * * * * * * * * * * 18,00 0,0 0,00 18,00 1,4 0,25 17,25 2,1 0,35
Смолян 18,05 0,0 0,00 19,00 15,2 2,50 18,00 10,8 1,75 * * * * * * * * * 16,00 0,0 0,00 17,50 9,4 1,50 17,50 9,4 1,50
София 19,01 0,0 0,00 19,22 0,0 0,00 19,50 0,0 0,00 * * * * * * * * * * * * 24,98 9,9 2,24 22,98 8,2 1,74
Стара Загора 20,22 -0,1 -0,01 21,49 2,4 0,50 19,60 2,6 0,50 * * * 19,22 2,7 0,50 17,97 2,9 0,50 * * * 18,75 8,7 1,50 * * *
Търговище * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 20,60 28,8 4,61 19,40 25,2 3,90
Хасково 19,72 0,0 0,00 20,99 2,4 0,50 19,10 1,2 0,22 * * * 19,22 2,7 0,50 17,97 2,9 0,50 * * * 18,50 7,2 1,25 * * *
Шумен 19,76 0,0 0,00 23,00 0,0 0,00 21,00 0,0 0,00 * * * 18,45 * * 17,97 * * * * * * * * * * *
Ямбол 19,26 5,4 0,98 20,14 8,9 1,64 * * * * * * * * * * * * 18,00 0,0 0,00 18,00 1,4 0,25 17,25 2,1 0,35
СРЕДНО ЗА 
СТРАНАТА 19,10 1,9 0,35 20,56 4,0 0,79 19,46 3,0 0,57 * * * 20,03 5,1 0,98 18,80 6,2 1,10 17,09 -0,1 -0,01 19,77 3,7 0,71 19,09 4,6 0,84

Източник:: САПИ ЕООД   Забележка: Цените са с ДДС. * Липсват данни  

АГНЕШКО МЕСО
Седмична справка: 

средни цени за периода 
30 март - 6 април 2022 г.

През периода 30 март – 6 април 2022 г. като цяло се 
наблюдава повишение на цените по веригата на предла-
гане на агнешко месо в страната. 

Цяло агне
Цените на едро на цяло агне са най-ниски в Габро-

во и Ловеч (18,00 лв./кг), а най-високи – в Благоевград и 

Русе (20,99 лв./кг). Сравнявайки с предходната седмица, 
в дванадесет от областите е налице увеличение на стой-
ностите с между 2,8% и 5,4% (най-съществено в Сливен), 
а единствено в Стара Загора - понижение, с минимални-
те 0,1%. Средната цена на едро за страната е 19,10 лв./кг, 
с 1,9% по-висока на седмична база.
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Агнешка плешка
Цените на едро на агнешка плешка се движат от 18,00 

лв./кг (Смолян) до 22,95 лв./кг във Варна. В резултат от 
седмично поскъпване на продукта в четиринадесет об-
ласти от  1,2% (Хасково) до 13,8% (Пазарджик), средната 
цена на едро за страната се увеличава с 3,0%, до 19,46 
лв./кг.

В големите търговски вериги агнешката плешка се 
търгува най-евтино в Пазарджик и Пловдив (16,95 лв./
кг), а най-скъпо – в Бургас (24,09 лв./кг). Чувствително 
увеличение на цената на седмична база се наблюдава в 
Бургас (където през предходната седмица продуктът се 
е предлагал на промоция) - с 42,1%, а слабо изразено 
- в Кърджали, Стара Загора и Хасково - с по 2,9%. Така, 
средната стойност на дребно в ГТВ за страната нараства 
с 6,2%, до 18,80 лв./кг. 

Предлагането на агнешка плешка в по-малките мага-
зини агнешката се задържа в ценовия диапазон от 15,25 
лв./кг (Габрово, Ловеч и Плевен) до 24,50 (Русе). В девет 
области се отчита седмично увеличение на стойностите, 
достигащо до 25,2% в Търговище, което води до пови-
шение на средната цена на дребно в тези обекти с 4,6%, 
до 19,09 лв./кг.

През последната седмица средната за страната цена 
на дребно на агнешка плешка в големите търговски ве-
риги е с 0,29 лв./кг или с 1,5% под тази в по-малките тър-
говски обекти.

Цените на едро на продукта са средно с 0,66 лв./кг 
по-високи от тези на дребно в ГТВ и с 0,37 лв./кг - от тези 
в ДТО.

В големите търговски вериги (ГТВ) не е регистрира-
но предлагане на цяло агне. 

Цените на дребно на цяло агне в другите търговски 
обекти (ДТО) са в диапазона от 16,00 лв./кг (Смолян) 
до 18,00 лв./кг (Бургас, Сливен и Ямбол), без седмични 
отклонения. При наличието на предлагане в по-малък 
брой области, средната цена за страната в тези обекти 
се понижава с 0,1%, до 17,09 лв./кг.   

Средно за страната, през изтеклата седмица цената 
на едро на цяло агне е с 2,01 лв./кг по-висока от тази на 
дребно в по-малките магазини.

Агнешки бут 
Търговията на едро с агнешки бут е в ценовия ин-

тервал от 18,95 лв./кг (Габрово и Ловеч) до 25,49 лв./кг 
(Русе). Седмичните ценови изменения, отчетени в по-
голямата част от страната, са изцяло в посока нагоре, 
като в девет области увеличението е в рамките на 2,4% 
- 2,7%, а в Бургас, Пазарджик, Русе, Сливен, Смолян и 
Ямбол и по-сериозно – с между 8,7% и 18,8%. Средната 
цена на едро за страната е 20,56 лв./кг – с 4% по-висока 
на седмична база.

По области, цените на дребно на агнешки бут в голе-
мите супермаркети варират от 18,45 лв./кг (Пазарджик, 
Пловдив и Шумен) до 25,99 лв./кг (Бургас). В Кърджали, 
Стара Загора и Хасково продуктът поскъпва с по 2,7% 
спрямо предходната седмица. В комбинация с появата 
на предлагане в допълнителни седем области на високи 
цени, това води до нарастване на средната стойност в 
ГТВ за страната с 5,1%, до 20,03 лв./кг. 

В по-малките магазини агнешкият бут се продава на 
цени от 16,50 лв./кг в Габрово, Ловеч и Плевен до 25,50 
лв./кг в Русе. Средната цена на този вид разфасовка в 
ДТО за страната е 19,77 лв./кг, с 3,7% над нивото от пре-
дходния седмичен период, вследствие на увеличение 
на стойностите в дванадесет области в широките грани-
ци от 0,2% във Варна до 28,8% в Търговище.

През наблюдавания период цените на дребно на аг-
нешки бут в големите търговски вериги са средно с 0,26 
лв./кг или с 1,3% над тези в по-малките магазини.

Средно за страната, цената на едро на агнешки бут 
е с 0,53 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 0,79 
лв./кг - от тази в ДТО.  
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Съобщение:
С Постановление № 50 от 7 април 2022 г. е приета Наредба за реда за оформяне, 

подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения. 
Наредбата се прилага и за опозиции, по които няма влязло в сила решение до влизането й в 
сила, с изключение на започналите да текат срокове и извършените действия преди влизането 
й в сила. Наредбата е обнародвана в бр.29 на Държавен вестник от 12.4.2022 г. Отменя се 
наредбата, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2011 г.

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.                                                                                               

От 6 до 8 април 2022 г. в хотел Рила, Боровец се про-
веде семинар с международно участие на тема „Бързи 
методи за детекция на патогени в храни“, организиран от 
фирма „Медиклим“ ЕООД. 

С над 50 годишен опит в микробиологичната диагно-
стика, bioMérieux разбира предизвикателствата, с които 
производителите се борят, когато става въпрос за осигу-
ряване на безопасността и качеството на храните.

На събитието лектори от „Biomerieux“ и „Медиклим“ 
ЕООД представиха следните апарати, използвани за де-
текцията на патогени: VIDAS -  високопроизводителна 
многопараметърна автоматична система за детекция на 
патогени от хранителен произход, RT PCR Gene Up - PCR 
решение за детекция на микроорганизми в реално вре-
ме, и TEMPO - автоматична система за точното изброява-
не на микроорганизмите.

Бяха обсъдени актуални теми, свързани с безопасност-
та на храните и бъдещето, свързано с дигитализацията.

В събитието взе участие проф. Христо Даскалов – из-
пълнителен директор на БАБХ, който представи новата 
визия за БАБХ.

В семинара взеха участие представители на следните 
фирми-членове на АМБ: „Пилко“ ЕООД, Разград, „Биляна 
мес“ ЕООД, Българско Сливово, „Димитър Маджаров-2“ 
ЕООД, Пловдив, лаборатория „Алименти-Омнилаб“, Плов-
див.

Бързи методи за детекция на патогени в храни

   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  

П О К А Н А
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
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Как празнуваме Великден в 
България?
На прага на пролетта се готвим 

да посрещенем един от най-святите 
и големи празници в християнската 
религия – Великден. Той е част не 
само от  българските празници през 
пролетта, а и от празниците, отбеляз-
вани по цял свят.

На Възкресение Христово, хрис-
тиянската религия чества връщане-
то на Исус Христос към живота на 
третия ден, след като е разпънат на 
кръст. За разлика от други празници, 
Великден се чества на различна дата 
всяка година, като празникът про-
дължава три дни, а честването му за-
почва в седмицата преди празника, т. 
нар. Страстна седмица

Боядисване на яйца за 
Великден
Пъстрите яйца са неизменна част 

и символ на празника. Според преда-
нието, когато Мария Магдалена оти-
шла в Рим да се срещне с императо-
ра, тя му подарила яйце, обагрено с 
червено – символ на кръвта на Хрис-
тос. Така се поставило началото на 
обичаят на Великден християните да 
си подаряват боядисано в червено 
яйце. С времето постепенно започна-
ли да се използват и други цветове, и 
така до днес, когато пъстрите кошни-
ци с яйца присъстват във всеки дом у 
нас на празника.

Празнична трапеза и меню 
за Великден
Празничната трапеза на Великден 

трябва да бъде богата и пищно укра-
сена. Освен великденските яйца на 
нея присъстват и козунакът, агнеш-
кото месо, свежата зелена салата и 
великденските сладки.

И докато червените яйца симво-
лизират кръвта на Исус, то козунакът 
въплъщава неговото тяло. Всъщност 
той е един по-нов заместител на ве-
ликденските обредни хлябове, които 
са приготвяли нашите майки и баби. 
В миналото те са се приготвяли в съ-

ботата на Великата седмица от сто-
панката на къщата или най-възтраст-
ната жена в дома. Днес тази традиция 
е изместена от познатия ни козунак, 
който също може да бъде приготвен 
вкъщи от всяка домакиня по различ-
ни рецепти.

Свежата зелена салата е най-чес-
тият и традиционен избор при сала-
тите за празничната трапеза, именно 
защото се съчетава най-добре с ва-
рените яйца, чиято роля и значение 
както знаем е първостепенна. От 
друга страна, съставките на тази лю-
бима салата са свежи в периода на 
празника, а на трапезата допринасят 
с цвят, свежест и настроение.

Следващият важен елемент на ве-
ликденската трапеза е агнешкото. На 
празничната трапеза то присъства 
задължително, като това се свързва с 
факта, че в деня на Възкресението на 
Исус в жертва е било пренесено агне. 
За десерт се правят сладки с различ-
ни форми и цветни декорации, както 
и различни сладкиши.

Някои поверия и забрани
v	На Велики Петък, денят, в 

който е бил разпънат Исус Хрис-
тос, не се работи, смята се, че ра-
ботата на този ден ще донесе само 
беди.
v	Според поверието, дете, 

родено през Страстната седмица 
и особено на Великден, ще е къс-
метлия във всичко и няма да се 
оплаква от липса на добро здраве.
v	Вярва се, че ако човек ус-

пее да занесе запалената свещ 
до дома си, ще има късмет, здра-
ве, ще е пречистен и щастлив, а 
в дома му ще има само благоден-
ствие.
v	Според поверието, първото 

боядисано яйце е задължително 
червено и се вярва, че то има ма-
гическа сила.
v	Вярва се, че този, чието яйце 

излезе най-здраво, т.е. „борец“, ще 
се радва на много щастие, сполу-
ки и отлично здраве през цялата 
година.
v	Според народното вярване 

на Великден цяло яйце не се яде 
или поне първото да не е цяло из-
ядено /наведнъж/, за да не изли-
зат пъпки и циреи през годината.
v	По яйцето от предишния 

великден се гадае за семейство-
то: „пълното показва пълна 
къща, кухого – лошо“, т.е., 
ако не е развалено, то домът 
и неговите обитатели ще се 
радват на здраве, радост и 
благополучие. След това яй-
цето не се изхвърля, а се за-
равя в земята някъде близо 
до дома.

Да бъде: „Нека има светлина, любов и радост за всички 
ни, нека се радваме на живота и да празнуваме тези 

светли празници!“

Великден - 
най-святият празник в 

християнския свят
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 Какви са традициите и 
обичаите на Гергьовден? 
Св.Георги Победоносец се почи-

та както от християни, така и от мю-
сюлмани. Израснал в богато христи-
янско семейство той се превръща в 
ревностен привърженик и защитник 
на Христовата вяра, поради което е 
изтезаван жестоко и обезглавен през 
288 година от император Максими-
лиан. Той олицетворява идеалния 
войн, покровител на войската. Спо-
ред народните поверия и легенди е 
славен юнак, драконоборец и змее-
борец, който спасява девойка от ла-
мята от долната земя и именно този 
му образ е застъпен в иконографията 
- светецът пронизва ламя със своето 
копие, възседнал бял кон. Народни-
те вярвания гласят, че Св.Георги и 
Св.Димитър са двама братя близна-
ци, между които е поделена година-
та. От Гергьовден до Димитровден е 
нейната лятна половина, а времето 
от Димитровден до Гергьовден бе-
лежи зимната й половина. Така Гер-
гьовден предвещава настъпващото 
лято и поставя началото на новата 
стопанска година, поради което на 
празника се спазват много традиции 
и обичаи, свързани със земеделието, 
скотовъдството и здравето. 

По стара българска 
традиция на Гергьовден 
във всеки дом се пече 
агне, а около празнич-
ната трапеза се съби-
ра цялото семейство. 
Задължително е на 
софрата да присъства 
и обредният хляб, но 
е хубаво да има още агнешка дроб 
сарма, млечни продукти, зелен лук, 
пресен чесън, варено жито, баница и 
вино. Освен това не трябва да се да-
ват млечни продукти назаем. Стопан-
ката на къщата става рано и премита 
двора, след което закичва вратите с 
букет от здравец, люляк и цъфнала 
клонка от плодно дръвче. Той се оста-
вя да стои, докато изсъхне, а обичаят 
се спазва за здраве, берекет и щастие 
през цялата година. Св. Георги е един 

Екипът на амб 
ви пожелава светли великденски 

и гергьовски празници!

Гергьовден 
На 6 май празнуваме Гергьовден - един от най-големите праз-

ници в народния календар, отбелязван в чест на Св.Георги Побе-
доносец и като Ден на храбростта и Българската армия. И как-
то се пее в една българска народна песен: „Хубав ден Великден, 
още по-хубав – Гергьовден...“ 

Гергьовден е един от най-обичаните пролетни празници, тъй 
като бележи началото на пролетта. Той е свързан с пробужда-
нето на природата и с раззеленяването на гори и ливади, наси-
щащи въздуха с аромат на цветя, треви и билки. Това е причина-
та празникът да се нарича още „Цветен Георги“. 

от най-тачените светци, а свързаните 
с него изцеления и чудеса са безкрай-
ни. Съществено място в обредността 
на Гергьовден заемат зеленината, 
цветята и цъфналите клонки, които 
символично пренасят силата на при-
родата върху хората и домашните 
животни. Затова къщите, стопански-
те помещения и градините посрещат 
празничното утро окичени с букови 
клонки, клонки от разцъфнала ябълка 
или друго плодно дръвче. 

На този ден в земята се за-
равя първото червено яйце 
от предходния Великден, за 
да е плодородна нивата. В но-
щта срещу празника, преди да 
пропеят първи петли, хората 
се къпят в утринната роса за 
здраве, тъй като народните 
вярвания гласят, че по това 
време всичко е „повито с бла-
га роса“. 
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Ãëàâíè åêñïåðòè:
ä-ð Äèëÿíà Ïîïîâà

èíæ. Ïàâëèíà Ëèëîâà

Îôèöèàëåí ïðåäñòàâèòåë çà Áúëãàðèÿ
íà ìîáèëíè ñêàðè TRAILBLAZER BBQs
Ïðîäàæáè è íàåì: 0887 621 984

ÊÔÌ - ÃÐ. ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ  ÏÐÎÄÀÂÀ  âñÿêàêâè ìàøèíè
çà ìåñîïðåðàáîòêà è ôîðìè çà øóíêè èíîêñ. Tel. 088 528
22 62, office@karol-fernandez.com

ÔÈÐÌÀ ÌÅÑÎÌÀÍÈß ÒÐÅÉÄ ÏÐÎÄÀÂÀ óïîòðåáÿâàíè
ìåñîïðåðàáîòâàùè ìàøèíè: êóòåð Íèòè Êàçàíëúê 120-
ëèòðîâ íåðúæäàåì; ìåñîìåëà÷êà 160 ìì; õèäðàâëè÷íà
ãèëîòèíà; áúðêà÷êà 160 ë.; èíæåêòîð  25-èãëåí; âàêóì
òóìáëåð 150 ë. Òåëåôîí 0887961877.

ÔÈÐÌÀ „ÍÅÑÒÎ” ÅÎÎÄ ÏÐÅÄËÀÃÀ: ãîëÿìî ðàçíî-
îáðàçèå îò ÐÅÖÈÊËÈÐÀÍÈ ÌÀØÈÍÈ íà ñêëàä. ÈÇ-
ÊÓÏÓÂÀ: âñÿêàêúâ âèä ÌÀØÈÍÈ ÇÀ ÌÅÑÎÏÐÅ-
ÐÀÁÎÒÊÀ. GSM 0888 388444. Å-mail: office@nesto.bg,
www.nesto.bg

ÌÅÑÎÄÎÁÈÂÍÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ Â Ñ. ËÅÑÈÄÐÅÍ ÏÐÅÄ-
ËÀÃÀ ñâèíñêî òðóïíî äðàíî è ñâèíñêî òðóïíî áåëåíî ìåñî.
Òåë. çà êîíòàêòè: 0888 97 11 22

ÈÇÊÓÏÓÂÀÌÅ ÂÑßÊÀÊÂÈ ÌÀØÈÍÈ çà ìåñîïðåðàáîòêà.
Çà âðúçêà - ìîá.: 089 661 20 08

ÏÐÎÄÀÂÀÌ:
ÊÀÇÀÍ çà âàðåíå íà øóíêà. Öåíè ïî ñïîðàçóìåíèå.
Ãèëîòèíà çà çàìðàçåíî ìåñî SK 150.

Òåë: 0888 509 391 - Ðóìåí Òîäîðîâ

ÔÈÐÌÀ “ÑÅÐÂÈÇ ÌÌ” ÏÐÎÄÀÂÀ ìàøèíè çà ìåñîïðå-
ðàáîòêà è ðåæåùè èíñòðóìåíòè çà âîëôîâå è êóòåðè. GSM
0888923218, 0896612008.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÇÀ ÌÅÑÎÄÎÁÈÂ È ÐÀÇÔÀÑÎÂÀÍÅ íà
÷åðâåíè ìåñà “Àâàëîí Âúðäæèí” ÀÄ - ãð. Ëåâñêè ïðåäëà-
ãà ñâèíñêî òðóïíî îõëàäåíî ìåñî - äðàíî, áåëåíî è ïðÿñíà
îõëàäåíà ñâèíñêà ðàçôàñîâêà. Òåëåôîí çà âðúçêà - ìîáè-
ëåí 0896828289, ñòàöèîíàðåí 065099263, ôàêñ: 0650
99439, e-mail: avalon_virgin@abv.bg

„ÌÓËÒÈÂÀÊ ÐÈÑÅÉË” ïðåäëàãà ìíîãîîáðàçèå îò âèñî-
êîêà÷åñòâåíè ôàáðè÷íî ðåöèêëèðàíè íåìñêè ìàøèíè ñ
ìàðêà MULTIVAC: åäíîêàìåðíè è äâóêàìåðíè âàêóóì îïàêî-
âú÷íè ìàøèíè, ïîëóàâòîìàòè÷íè è àâòîìàòè÷íè òðåéñèé-
ëúðè, òåðìîôîðìîâú÷íè ìàøèíè. Çà êîíòàêò: Ìóëòèâàê
Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, òåë/ôàêñ: 029885500 è 029885588,
ìîáèëåí: 0886 027 616, e-mail: office@ bg.multivac.com,
web:www.multivac.bg

Ôèðìà Äæèåâ ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì
ñëåäíèòå ñâîè èìîòè:

1. Ïðîìèøëåíà ñãðàäà ñúñ ñóõè ñêëàäîâå,
òðàíæîðíè è ñòåëàæèðàíè õëàäèëíè êàìåðè ñ
ðàáîòíà òåìïåðàòóðà äî -18°Ñ. Îáùà ïëîù 6350 êâ.
ì. - ðàáîòíà âèñî÷èíà 5 ì., çàëè çà øîêîâî
çàìðàçÿâàíå ñ îáùà ïëîù 200 êâ. ì., ñàíèòàðíè è
îôèñ ïîìåùåíèÿ. Äîñòúï ïîñðåäñòâîì TIR ðàìïà ñ
4 ðîëåòíè âðàòè. Âúçìîæíîñò çà ïàðêèðàíå íà ëåêè
è òîâàðíè àâòîìîáèëè. Êîìóíèêàòèâíî ìåñòîïî-
ëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ - Êîñòèíáðîä. Íàåì
25 400 € (áåç ÄÄÑ) - áåç âêëþ÷åíè êîíñóìàòèâè.

2. Õëàäèëåí ñêëàä 500 êâ. ì. ñ ðàáîòíà òåìïå-
ðàòóðà äî -18°Ñ, ðàáîòíà âèñî÷èíà 5 ì. Êîìóíè-
êàòèâíî ìåñòîïîëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ -
Êîñòèíáðîä. Íàåì 15 € /êâ. ì. (áåç ÄÄÑ) ñ âêëþ÷åíè
êîíñóìàòèâè.

3. Õëàäèëåí ñêëàä 250 êâ. ì. ñ ðàáîòíà òåìïå-
ðàòóðà äî -18°Ñ, ðàáîòíà âèñî÷èíà 5 ì. Êîìóíèêà-
òèâíî ìåñòîïîëîæåíèå äî ãëàâåí ïúò Ñîôèÿ-
Êîñòèíáðîä. Íàåì 15 € /êâ. ì. (áåç ÄÄÑ) ñ âêëþ÷åíè
êîíñóìàòèâè.

Çà êîíòàêò: òåë. 0884 119 108

Ôèðìà „ÅËÈÒ-ÌÅÑ ÌÈÍÅÂ -
ÐÎÄÎÏÀ-Â.Ò.” ÎÎÄ

ïðèòåæàâà ïðåäïðèÿòèå „ÀÂÈÑÏÀË ÁÃ“ ÅÎÎÄ
çà ñúáèðàíå è îáåçâðåæäàíå íà ÑÆÏ êàòåãîðèÿ 2

è êàòåãîðèÿ 3.

Èçêóïóâàíåòî è èçâîçâàíåòî íà ÑÆÏ
ñå èçâúðøâà ñ òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà
íà ôèðìàòà íà ïðåôåðåíöèàëíè öåíè.

Êîíòàêòè: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

Председател на АМБ:
Атанас УРДЖАНОВ

Изпълнителен директор:
д-р Диляна Попова

Главен експерт:
инж. Павлина Лилова

МАЛКИ ОБЯВИ

„КФМ“ гр. БЛАГОЕВГРАД ПРОДАВА всякакви машини 
за месопреработка и форми за шунки инокс. Тел.: 0885 
28 22 62; e-mail: office@karol-fernandez.com

ФИРМА „СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за месопре-
работка и режещи инструменти за волфове и кутери. 
Тел. 0889 92 32 18; 0896 61 20 08.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И РАЗФАСОВАНЕ на 
червени меса „АВАЛОН ВЪРДЖИН“ АД, гр. Левски 
предлага свинско трупно охладено месо-драно, беле-
но и прясна охладена свинска разфасовка. Телефони за 
връзка: 0896 82 82 89; 0650 99  263; факс: 0650 99  439; 
e-mail: avalon_virgin@abv.bg

„МУЛТИВАК РИСЕЙЛ“ ПРЕДЛАГА многообразие от 
висококачествени фабрично рециклирани немски ма-
шини с марка MULTIVAC: еднокамерни и двукамерни 
вакуум опаковъчни машини, полуавтоматични и авто-
матични трейсийлъри, термоформовъчни машини. 
За контакт: „МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 
Тел./факс: 02 988 55 00, GSM 0886 027 616; 
e-mail: office@bg.multivac.com. www.multivac.bg

Фирма Джиев АД отдава под наем
следните свои имоти:

1. Промишлена сграда със сухи складове, тран-
жорни и стелажирани хладилни камери с работна 
температура до минус 18 °С. Обща площ 6350 м2 – 
работна височина 5 м; зали за шоково замразяване 
с обща площ 200 м2, санитарни и офис помещения. 
Достъп посредством TIR рампа с 4 ролетни вра-
ти. Възможност за паркиране на леки и товарни 
автомобили. Комуникативно местоположение до 
главен път София-Костинброд. Наем 25 400 € (без 
ДДС) без включени консумативи.

2. Хладилен склад 500 м2 с работна температура 
до минус 18 °С, работна височина 5 м. Комуникативно 
местоположение до главен път София-Костинброд. 
Наем 15€/кв.м (без ДДС) с включени консумативи.

3. Хладилен склад 250 м2 с работна температура 
до минус 18 °С, работна височина 5 м. Комуникативно 
местоположение до главен път София-Костинброд. 
Наем 15€/кв.м (без ДДС) с включени консумативи.

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 употребя-
вани месопреработващи машини: кутер Нити Казанлък 
120 – литров неръждаем; месомелачка 160 мм; хидра-
влична гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 25-иглен; 
вакуум тумблер 150 л. Тел.: 0887 961 877.

ФИРМА „НЕСТО“ ЕООД ПРЕДЛАГА: голямо разноо-
бразие от РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ на склад. ИЗКУПУ-
ВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА. 
GSM: 0888 38 84 44. 
E-mail: office@nesto.bg. www.nesto.bg

МЕСОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ в с.ЛЕСИДРЕН ПРЕД-
ЛАГА свинско трупно драно и свинско трупно белено 
месо. За контакт: тел. 0888 97 11 22.

ИЗКУПУВАМЕ ВСЯКАКВИ МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРА-
БОТКА. За контакт: 0896 61 20 08.

ПРОДАВАМ: • КАЗАН за варене на шунка. Цени по 
споразумение. Тел: 0888 509 391 - Румен Тодоров

Фирма „ЕЛИТ-МЕС МИНЕВ -
РОДОПА-В.Т.” ООД
притежава предприятие 

„АВИСПАЛ БГ” ЕООД
за събиране и обезвреждане на СЖП 

категория 2 и категория 3.

Изкупуването и извозването на СЖП се 
извършва с транспортни средства на 
фирмата на преференциални цени.

Контакти: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

ТРУДОВА БОРСА:
Свинекомплекс Голямо Враново търси технолог  

GSM 0887 621 984
Месопреработвателна фирма търси технолог – 

тел. 0888 92 59 22

Първата нуклеос база в България – 
Свинекомплекс Голямо Враново – 
Инвест АД се грижи за Вас от 1972 г.

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно 
месо и субпродукти.

По-вкусна е само мечтата!
Контакти: Вихрен Димитров 0887 621 984 

e-mail: vihren2000@yahoo.com
www.goliamo-vranovo.com

За контакт: тел. 0884 119 108


