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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 СЪБРАНИЕ
на 11 юни /петък/ 2021 г. от 12.30 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 2020 г.
2. Приемане на отчет на Контролния съвет за 2020 г.
3. Приемане на финансов отчет на АМБ за 2020 г.
4. Приемане на програма за дейността на АМБ за 2021 г.
5. Приемане на проект на бюджет на АМБ за 2021 г.
6. Промени в Устава на АМБ
7. 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 13.30 ч.

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 25 юни /петък/ 2021 г.
от 15.00 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 2020 г.
2. Приемане отчет на Контролния съвет на СТССМП за 2020 г.
3. Приемане на финансовия отчет на СТССМП за 2020 г.
4. Приемане на програма за дейността на СТССМП за 2021 г.
5. Приемане на проект за бюджет на СТССМП за 2021 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 16.00 ч. при същия дневен ред.
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30 години
„ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2“ ЕООД
на българския и международен
пазар
„Димитър Маджаров-2“ ЕООД е утвърден производител на висококачествени традиционни за
българската трапеза месни и млечни продукти. Компанията запазва семейните ценности и до
днес, обвързвайки ги и с качествата на своите продукти. Основана през 1991г. като компания за
търговия на едро на хранителни продукти, фирмата стартира собствено производство на колбаси през 1994г.
Традиционни технологии и постоянно високо качество са основните принципи, върху които
стъпва успешното развитие на „Димитър Маджаров” през годините.
Топ продукт на компанията сред колбасите е сух колбас „Бургас“, приготвян по непроменена
рецепта вече повече от 20 години, от охладено месо с традиционни подправки за първокачествен вкус. През 2007 г. брандът е първият, който въвежда на пазара луканка с калибър ф70 за
деликатесни щандове и витрини. Освен сурово сушените в портфолиото от месни продукти се
включват всички видове колбаси – малотрайни, трайни варено- пушени, варено-пушени деликатеси.
През 2020 г. на пазара навлиза серията “Качествен живот“ – натурална селекция колбаси, създадени единствено от свежо месо, прясно смлени подправки, без популярните консерванти,
само с жива закваска, съдържаща добрата бактерия Lactobacillus plantarum GLP3.
Продуктите с марка „Димитър Маджаров“ се радват на добър прием и на международните
пазари в страни, като Германия, Белгия, Холандия, Великобритания, Франция, Полша, Испания,
Италия и др. От години компанията успешно представя портфолио и на големите световни изложения за храни - Anuga в Германия, SIAL във Франция и др.
От своето създаване марката “Димитър Маджаров” се налага като гаранция за висококачествени храни, с отличен автентичен вкус на месните и млечните продукти, които в годините са отличени с над петнадесет награди за качество от различни изложения. За клиентското доверие в
бранда ежедневно работят повече от 300 души, заети и в двете производства.
Въведеното през 2015 г. послание на марката: „От нашето семейство за вашето семейство“ –
ясно заявена концепция, в чиято основа са семейните ценности.
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АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Когато обичаш истински това, което правиш, отделяш огромно
внимание на детайла.

Уважаеми господин Маджаров,
От името на членовете на Асоциацията на месопреработвателите в
България и от мое име Ви поздравявам с 30-ия рожден ден на фирма „Димитър
Маджаров“.
Тридесет години са пълноценен живот на една фирма и символ за зрялост
и професионализъм. 30 години „Димитър Маджаров“ е еталон за качество и
традиции за продуктите, чиято технология не се е променила през годините.
Вяра, грижа и доверие към мисията да предлагате най-доброто, към
клиентите, към екипа, към продуктите и разбира се, семейството, са
ценностите в основата на успеха Ви.
За нас е привилегия, че фирма „Димитър Маджаров-2“ ЕООД е
дългогодишен член на Асоциацията на месопреработвателите в България и
коректен партньор.

Уважаеми господин Маджаров,
На Вас и всички работещи във фирмата поднасяме най-искрени
пожелания за здраве, лично щастие и успехи в бъдещата дейност. Нека още
дълги години разнообразните месни продукти от вашето семейство да
присъстват ежедневно на трапезата на ценителите на добрата храна и да
пазите изграденото доверие на потребителите.

ЧЕСТИТ 30-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

АТАНАС УРДЖАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АМБ
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рез 2021 г. стремежът на потребителите към здравословен, безопасен и качествен
начин на живот неминуемо ще е сред
основните двигатели за още трансформации и иновации сред участниците на пазара на бързооборотни
стоки.
Не само връзката „производител
– търговец – краен потребител” обаче определя динамиката в сектора.
Добрите управленски модели, екологичните стандарти, приносът към
икономиката, към пазара на труда и
към социалната среда ще са водещите вътрешни и външни движещи сили
в стратегиите за устойчив растеж на
FMCG и Retail компаниите.
Във форума представители на бизнеса, на браншови, институционални
и неправителствени организации
очертаваха много по-мащабната картина на влияние, което секторът за
бързооборотни стоки има върху икономическата, екологичната и социалната среда в България.

Във форума взеха участие следните представители на месната индустрия: г-н Атанас Урджанов – Председател на УС на АМБ, г-н Кирил Вътев
съсобственик на фирма „Тандем В“ и
Димитър Митев, главен оперативен
директор в „Белла България“.
В първия панел Принос към икономическата среда. Добри практики, дискусията беше за влиянието
на сектора за бързооборотни стоки и
техните основни „подсектори“ върху
националната и регионалната икономика, върху възникването на нови
работни места и планирането на
нови инвестиции в еко- и социално
ориентирани бизнес модели.
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Третото издание на годишния
форум на сп. Мениджър
„отговорни производители“
се проведе на 29 април в
хибриден формат

Г-н Атанас Урджанов – Председател на Асоциация на месопреработвателите в България благодари
за поканата да участва в този форум
като председател на единствената
неправителствена организация, обединяваща месопреработвателите в
България. Той сподели че браншът
е
отговорен
както по отношение
изискванията за
безопасност на
храните, така и
по отношение
осигуряване на
разнообразни
месни продукти на пазара.
Доказателство
е, че по време
на извънредната обстановка във връзка
с ковид пандемията, българските
месопреработватели не допуснаха
криза в доставките до търговските
обекти и потребителите. Месната
индустрия е с относителен дял 18,8%
от производството на хранителни
продукти и на трето място по относителен дял на приходи от продажби
след хлебопроизводството и напитки. 25-те най-големи месопреработвателни предприятия заемат 72%
пазарен дял.
Въпреки нелошата статистика
обаче, основните ни проблеми години наред са липсата на български
суровини и липсата на кадри за основните професии. Ежегодно живот-

новъдите получават европейски и
държавни субсидии, а месо за преработка няма. Питаме защо, къде е
грешката, кой бърка по веригата и
кой ще има куража да анализира
статистическите данни, да открие
пропуските, за да стане системата
работеща?
В нашия сектор са заети 20.7 хиляди лица. От тях 20% са на възраст 55
и повече години.
Ние отчитаме променящите се
демографски тенденции и застаряването на работната сила и работим
за приемственост в предприятията и
трансфер на знания и умения между
поколенията, както от по-младите
към по-възрастните, така и обратно.
Условията на работа в месната
индустрия са при ниски температури
(12 °С) и влага. Младите хора не желаят да работят при такива тежки условия. През последните две години
асоциацията подкрепи единствените две паралелки в професионални
гимназии в Плевен и София, които
обучават нашите средни кадри, с искане Министерство на образованието да включи като защитени професии специалностите „Производство
на месо, месни продукти и риба“.
Освен това тъй като индустрията се
развива много динамично по отношение на нови техники и технологии,
повишени изисквания на потребителите и конкурентна среда, са ни необходими кадри с нови знания, умения и компетенции. Връзката между
бизнеса и учебните заведения е прекъсната.
Месопреработвателите са изправени пред предизвикателствата за
устойчиво производство на месни
продукти, което налага непрекъснато въвеждане на нови технологии и
процеси, оптимизиране на производството, с цел здравословно хранене, опазване на околната среда,
адаптирането на маркетинговите и
рекламните стратегии, като се вземат
предвид нуждите на най-уязвимите.
Във връзка със стремежа към
здравословно хранене с цел потребителите да направят по-добър из-
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бор за храната която купуват, в стратегията „От Фермата до трапезата“ ЕК
предлага задължително етикетиране
на хранителната стойност на лицевата страна на опаковката и разширяване на задължителните указания
за произход. От миналата година
месопреработвателите обозначават
на етикета страна на произход на основната съставка.
Според стратегията ще се ограничава популяризирането на храни
с високо съдържание на мазнини и
сол. Асоциацията работи в тази насока от 2019 година. Разработихме
съвместно с БАБХ и Министерство
на здравеопазването, 5 нови утвърдени стандарти за мляно месо и месни продукти с ниско съдържание на
мазнини и намалено съдържание на
сол, за да отговорим на изискванията
за здравословно хранене на децата и
учениците. Освен това някои от фирмите работят и по реформулиране на
храните като произвеждат фирмени
месни продукти с намалено съдържание на мазнини и сол.
Моделът на партньорство между
хранителни вериги и местни производители беше една от основните
теми през 2020 г. Трябва да отбележим, че българските месни продукти са представени добре във всички търговски обекти. За съжаление
много от по-малките фирми нямат
капацитет да осигурят редовни доставки, и за това някои са представени
само на регионално ниво.
Една от добрите практики на асоциацията е стартиралата преди 3 години кампания „Дни на българското
месо“. Целта ни е популяризиране
консумацията на месо като източник
на пълноценни протеини и минерали за подрастващото поколение. В
тази връзка изготвихме образователни материали за деца, ученици и
какво трябва да знаят потребителите
за месото и месните продукти. В това
отношение можем да си партнираме
с търговските вериги за популяризиране на българското месо и месни
продукти.
Според Димитър Митев от «Белла
България» търговските вериги са катализатор и основен двигател за създаването на нови, по-добри продукти на достъпни цени за българските
потребители. Той сподели, че „Белла
България“ не е намалявала работния
състав нито във фабриките, нито в
търговската организация. „Успяхме
да запазим хляба на хората и техните
семейства“, каза Митев.
Атанас Урджанов очерта две
други водещи тенденции в сектора екологична и социална отговорност.
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Стратегията „От фермата до трапезата“ е една възможност за подобряване на начина на живот, на здравето и
на околната среда. Фокусът е върху
енергийната ефективност и ограничаване на пластмасата за еднократна
употреба. Опаковките на храните играят ключова роля за устойчивостта
на продоволствените системи. Тенденция при опаковането на месото
и месните продукти е все повече да
се използват иновативни опаковки,
подходящи за рециклиране и щадящи околната среда. И в това отношение индустрията ще е отговорна и ще
използва опаковки, които не замърсяват околната среда, но остава проблема в България, че нямаме култура
на разделно събиране на отпадъците
от домакинствата.
Във втория панел Храна за милиони: модели срещу разхищението
на храна и за правилното ѝ оползотворяване участие взе г-н Кирил
Вътев от фирма Тандем В.
Всяка година в ЕС се изхвърлят 88
млн. т годна храна. Данните за България варират между 670 и 700 хил. т.
Подобно количество е достатъчно, за
да се осигури храна два пъти на ден
в продължение на една година на 1,5
млн. души в нужда. Организацията,
която “спасява” годната храна у нас
и я предоставя на нуждаещите се, е
Българската хранителна банка (БХБ),
която работи в тясно сътрудничество
с производителите на храни и големите вериги хипермаркети, като им
предоставя възможност да дарят годната, но предназначена за изхвърляне храна.

Според г-н Кирил Вътев за даряване на храни се говори в България
още от 1999 г. Големият проблем е,
че всеки производител или търговец
дължи ДДС, ако дарява продукцията
си. Все още в закона за ДДС има изискване хранителната стока, която ще
се предоставя на хранителна банка
да е с маркировка „дарение, не подлежи на продажба“. Това допълнително етикетиране също усложнява

процеса на даряване на храни.
В началото на тази година с постановление на министерски съвет
беше приета Наредба за специфичните изисквания за извършване на
хранително банкиране и контрола
върху тази дейност. Изискването за
даряване е производителят да бъде
одобрен по закона за храните. Една
от причините да се разхищават храни е, че потребителите не разбират
значението на маркировката („използвай преди“ и „най-добър до“).
За това в стратегията От фермата до
трапезата се предвижда да се преразгледат правилата за етикетиране
на храните.
Положителното е, че се разрешава да се предоставят на хранителна
банка храни с изтекъл срок на минимална трайност „най-добър до“, но
производителят трябва да изследва
продукта в официална лаборатория,
което е свързано с допълнителни
разходи. Това ще бъде отново пречка
пред даряването на храни.
Г-н Вътев сподели, че иска да види
как от тези близо 700 000 тона годишно унищожени излишни храни
да можем да спасим поне половината от тях, което ще даде възможност
на всички хора в нужда в страната да
имат закуска, обед и вечеря с първо,
второ и трето“. Това е положителния
ефект - по-малко храни ще се разхищават и ще се подпомогнат повече
социално слаби хора, които ще получат достъп до храна.
В третия панел: Потребители в
движение дискусията беше как
участниците в сектора на бързооборотни стоки продължават да отговарят
на променените от
пандемията потребителски
нагласи
и да се адаптират с
прогресивни бизнес
модели към тяхното
развитие в период на
възстановяване. Какви ще са тенденциите в потреблението в
следващите години и
причините за тях?
Според г-н Кирил
Вътев пандемията накара много
хора да се замислят с какво се хранят. Все повече хора се интересуват
може ли чрез пълноценна храна да
се защити нашия организъм към
различни заболявания. Той отчете,
че по време на пандемията през миналата година, компанията е отчела огромен ръст на сурово-сушени
продукти, както и на артикули без
добавки.
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Бизнесът иска от партиите
5 приоритета за храните
На 26 април 2021 г. в хотел «Маринела» се проведе 15-тата дискусия «Да! На българската храна», на в-к Стандарт.
Темата на дискусията тази година беше: „Храната е най-важна! Време е за бързи решения“ с акценти:
1. Въвеждане на диференцирана ставка на ДДС за храните
2. Допълнителни мерки за подпомагане на сектора
3. Изготвяне на национална стратегия за развитието
на селското стопанство и хранително вкусовата
и питейна индустрия
4. Възможности пред бизнеса на база на европейския
„Зелен пакт“, приоритетите на който са чистата
храна, вода, въздух и енергия

В

ъв форума участваха представители на бизнеса –
браншови организации, фирми, производители,
преработватели и търговци. От страна на партиите
в дискусията се включиха евродепутатът от ДПС Атидже
Алиева – Вели и народните представители Георги Свиленски (БСП), Мария Капон (”Изправи се! Мутри вън!”) и
Борислав Сандов (Демократична България).
По-нисък ДДС върху храните бе основното искане
на бизнеса по време на форума. Мотивите за него изложиха Атанас Урджанов, председател на Асоциацията на
месопреработвателите, Марияна Кукушева, председател
на Управителния съвет на Националния браншови съюз
на хлебарите и сладкарите в България и Димитър Зоров,
председател на Асоциацията на млекопреработвателите.
Те направиха съпоставка с други европейски държави,
където ДДС върху храните е под 9 на сто.

е 510 хиляди. Свинете през 1989 г. са 4 118 000, през 2010
г. са 664 хиляди. През 2018 година 654 554, а през 2019
заради АЧС броят им е 491 814.
В България има 92 регистрирани кланици според регистъра на БАБХ. Всички кланици са вложили големи инвестиции в инфраструктура, оборудване, персонал. Но в
последните години се връщаме отново в годините преди
2007, защото отново се разрешават кланични пунктове и
клане във фермите.
Месопреработвателните предприятия могат да получат финансиране за модернизация и оборудване само по
една мярка - 4.2 от ПРСР. Сега предстоят много нововъведения, които искат инвестиции. Повечето предприятия
от бранша са малки и средни предприятия и трябва да
могат да кандидатстват за подпомагане и по други програми, които са към министерство на икономиката.“
Петте приоритета около които се обедини бизнеса са:
ДДС върху храните не повече от 9 на сто
Всички обществени поръчки за институциите да са за
български храни по стандарт
Предвидими икономически правила и стандарти в
продължителен период от поне 10 години

Атанас Урджанов посочи: „Диференцирана ставка по
ДДС ще спре сивият сектор. От години поставяме пред
институциите въпроса, че няма стратегия за месната
индустрия. През 1999 г. в тогавашното министерство на
промишлеността е разработена стратегия за периода
1999-2001. Анализирайки проблемите в отрасъл Месна
промишленост за периода 1995-1998 г. са отчетени следните проблеми:
t Спад в производството на месо поради намаляване броя на животните;
t Остаряло оборудване;
t Липса на финансови ресурси, голяма задлъжнялост;
t Загуба на традиционните пазари;
t Намаление на вътрешното пазарно потребление.
23 години по-късно проблемите са същите, с изключение на оборудването, което е съвременно и отговоря на
всички високи изисквания на ЕС, но пък друг проблем е
липсата на кадри за индустрията.
Независимо, че държавата непрекъснато субсидира
животновъдството, няма достатъчно суровина за месната индустрия. Къде са животните, за които фермерите
получават субсидии? Някъде се губи връзката от фермата
до месопреработвателите. Според официалната статистика през 1989 година в България е имало 1 613 116 говеда. През 2010 г. са 544 хиляди говеда. През 2019 броят им

Подпомагане на суровинния сектор без ограничение
Участие на бизнеса при изработването на рамката на
Европейската комисия за хранителния сектор
За първи път през тези 15 години, откакто провеждаме кампанията „ДА! На българската храна”, виждам
бизнеса толкова притеснен от ситуацията в държавата и
толкова задружен в исканията си за по-нисък ДДС и стратегическа държавна подкрепа, каза главният редактор на
„Стандарт” Славка Бозукова. Тя се обърна към представителите на политическите партии с думите: „Тези хора
сега не искат от вас помощи, не искат ковид-мерки. Те
искат ясна държавна подкрепа, която да им позволи да
продължат да работят, да пълнят с данъци бюджета. Не
само, за да могат да оцелеят, но и да могат да гарантират – както необходимата продукция, така и високото й
качество. А освен това да бъдат и конкурентни на вноса.
Защото обеднявайки в кризата, хората все повече гледат
цените, а не етикета за родно производство.“
Днес агробизнесът има нужна от спешни държавнически решения, не от политически лозунги. Иска от вас
да ги чуете и да ги сложите като приоритети в дневния
си, наравно с всички ваши приоритети за избирателни и
ревизионни поправки в законите.
Чуйте бизнеса! Храната е най-важна! Време е за
бързи решения!
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Предложение за преразглеждане на
правилата на ЕС относно информацията,
предоставяна на потребителите, част от
инициативите предвидени в стратегията
„ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“
Измина една година, от както Европейската комисия
прие Стратегия „От Фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна хранителна система“, като част от европейската зелена сделка. Целта е да
се намали въздействието върху околната среда и климата на хранителната система на ЕС и да се улесни преминаването към здравословни и устойчиви диети. Насочена
към цялата хранителна верига, стратегията описва необходимостта от стимулиране на устойчива преработка и
преформулиране на храните, за по-добро информиране
на потребителите чрез етикетиране и за намаляване на
хранителните отпадъци.
В тази връзка в края на 2020 г. Комисията предприе
две инициативи:

Целта на установяването на хармонизирано задължително етикетиране на хранителната стойност върху лицевата страна на опаковката е да се подобри разбирането
на потребителите за хранителната стойност на храните
при закупуването им. Установяването на хранителни
профили има за цел да избегне ситуация, при която хранителните и здравни претенции биха маскирали цялостния хранителен статус на дадена храна, което би могло
да заблуди потребителите, когато се опитват да правят
здравословен избор.
Въз основа на съществуващите анализи в момента се
използват или разработват четири вида етикети на опаковката в ЕС. Те ще формират основата за различните варианти, които трябва да бъдат разгледани за предоставяне на хранителната информация върху лицевата страна
на опаковка за потребителите.

Етикетиране на храните — преразглеждане
на правилата за информацията,
предоставяна на
Етикети, специфични за хранителни вещества
потребителите

- примери
Целта е да се осигури
по-добра
информация
Цифрови (Вариант 1)
върху етикетите, за да се
помогне на потребителите да избират храни,
които са по-здравословни и произведени по поустойчив начин, и да се
намали разхищението на храни чрез:
l въвеждане на стандартизирано задължително етикетиране на хранителната информация върху лицевата
страна на опаковката
l разширяване на задължителната информация за
произхода или мястото, от което идват някои продукти
l преразглеждане на правилата за обозначаване на
срока на трайност (датите „използвай преди“ и „най-добър до“).

Улесняване на избора на по-здравословни
храни — установяване на профили на
хранителния състав
Насочена към храните, за които се посочват хранителни и здравни претенции. По-специално, инициативата
има за цел да се установят „профили на хранителния състав“. Това са прагове за наличието на хранителни вещества, като например мазнини, захари и/или сол в храните,
над които използването на хранителни или здравни претенции е ограничено или забранено.
Предстои обществена консултация през четвъртото
тримесечие на 2021 г., а законодателен акт – Регламент се
очаква в края на 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Етикетиране на хранителната стойност върху
лицевата страна на опаковката и хранителни
профили

Цветово
кодирани
(Вариант 2)

Обобщени етикети - примери
Одобрено лого
(Вариант 3)

Градуирани
индикатори
(Вариант 4)

Вариант 1: Етикети, специфични за хранителни
вещества - цифрови за съдържанието на четири хранителни вещества (мазнини, наситени мастни киселини,
захари, сол) и върху енергийната стойност, както и колко
това представлява като процент от дневния референтен
прием.
В целия ЕС се използва хармонизиран етикет за хранителната информация върху лицевата страна на опаковка: етикетът предоставя цифрова информация за съдържанието на четири хранителни вещества (мазнини,
наситени мастни киселини, захари, сол) и енергийната
стойност, както и колко това представлява като процент
от дневния референтен прием.
Вариант 2: Етикети, специфични за хранителни вещества - цветно кодирани. Етикетът предоставя числена информация за съдържанието на четири хранителни
вещества (мазнини, наситени мазнини, захари, сол) и за
енергийната стойност, както и за това колко представлява това като процент от дневния референтен прием.
Цветовете се използват за класифициране на тези хранителни вещества като „ниски“ (зелени), „средни“ (кехлибарени) или „високи“ (червени). Nutrinform – английския
вариант.
Вариант 3: Обобщени етикети - лого на одобрение.
Етикетът предоставя синтетична оценка на цялостната хранителна стойност на продукта, чрез положително

q
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(одобрение) лого, което се прилага само за храни, които
отговарят на хранителните критерии.
Вариант 4: Обобщаващи етикети - степенувани
показатели. Етикетът предоставя синтетична оценка на
цялостната хранителна стойност на продукта чрез „степенуван индикатор“, който предоставя степенувана информация за хранителните качества на храните, която
се прилага върху всички храни продукти./ Nutri-Score/френския вариант.

Разширяване на задължителното посочване
на произхода или произхода на повече
хранителни продукти
Въз основа на съществуващите данни, бяха идентифицирани следните храни, при които потребителите имат
особен интерес да знаят откъде идват: мляко, използвано като съставка, месо, използвано като съставка, заешко и дивечово месо, ориз, твърда пшеница, използвана в
тестени изделия, картофи и домати, използвани в някои
продукти с домати.
Въздействието от разширяването на задължителното
етикетиране на произхода върху гореспоменатите храни
ще се оценява индивидуално, когато е обосновано въз
основа на спецификите на сектора. При разглеждането
на начина, по който може да се предостави информация
относно произхода, ще бъдат оценени различните варианти на политиката, изброени по-долу, включително
тяхното въздействие върху единния пазар и отчитане на
международните ангажименти на ЕС.
Различните варианти по-долу се основават на географските нива, които вече са приложими за определени
храни:
Вариант 0: Изходно ниво („работа както обикновено“) Този сценарий предвижда продължаване на
съществуващата законодателна рамка, при която произходът или произходът на въпросните храни не би бил
задължителна информация; то ще бъде предоставено
или на доброволна основа, или чрез националното законодателство.
Варианти 1-3: задължително посочване на произхода, предоставено на:
w ниво на ЕС / извън ЕС;
w национално ниво (държава-членка или трета държава); или,
w регионално ниво.
Вариант 4: смесена опция, базирана на комбинация от елементи от всички опции.

Маркиране на датата („използвай преди“ и
„най-добър до“)
Целта е да се предотврати ненужното изхвърляне на
храни след изтичане на датата им „най-доброто до“, като се
преодолее неразбирането и злоупотребата с маркирането
на датата (датите „използвай преди“ и „най-доброто до“).
Тези инициативи ще гарантират, че потребителите в целия ЕС ще получават еднаква информация. В
същото време това ще запази целостта на единния
пазар и ще създаде равни условия в целия ЕС.
Във връзка с предложенията на Комисията, със съдействието на
Италианското посолство
в България на 28 април
2021 г. се проведе онлайн среща с Представител на италианската федерация FEDERALIMENTARE. Тя обединява
всички асоциации в областта на хранителната промишленост и земеделието в Италия и има 7000 членове.
Г-н Лутио представи техния вариант на етикетиране
на хранителните продукти във връзка с хармонизиране
на задължително етикетиране на хранителната стойност
върху лицевата страна на опаковката, предложено от ЕС.
FEDERALIMENTARE коментира първоначалната оценка
на въздействието на Европейската комисия по предложението за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 1169/2011
относно предоставянето на информация за храните на
потребителите.

Етикетиране на хранителната стойност на
лицевата страна на опаковката и хранителни
профили (FOPNL)
FEDERALIMENTARE приветства целите на „Стратегията
от фермата до трапезата“, за да улесни преминаването
към по-здравословни и по-устойчиви диети. Концепцията за здравословна диета е далеч по-широка от разграничението между здравословни и нездравословни
храни и включва няколко аспекта от живота на хората.
Здравословни и балансирани диети не могат да бъдат постигнати, без да се акцентира и да се инвестира в образованието на потребителите. Етикетирането на храните със
сигурност е важен инструмент, който помага на потребителите да вземат информирани решения, но трябва да
се разглежда в по-широката перспектива на цялостния
хранителен режим на хората, като се вземат предвид и
тяхното културно наследство, хранителните им навици и
индивидуалните им нужди. Ето защо е от съществено значение да се избягват опростени и директивни решения,
които далеч от повишаването на осведомеността на потребителите, биха могли да ги доведат до небалансиран
хранителен режим чрез неподходящо изключване на важни микро- и макро хранителни вещества. Сами по себе
си няма здравословни или нездравословни храни. Всяка
храна трябва да се разглежда според количеството и честотата на консумация във връзка с цялостната диета.

Етикетиране на страната на произход
www.teatrading.eu

FEDERALIMENTARE винаги е защитавала необходимостта от отворена, последователна, точна и подходяща
информация, за да отговори на нуждите на потребителите, което им позволява да правят информиран избор.
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За тази цел хармонизирането на законодателната
рамка на равнище ЕС е от решаващо значение, за да се
създадат условия за лоялна конкуренция и равнопоставеност на всички производители от ЕС. В тази връзка
трябва да се избягват национални разпоредби, които
са несъвместими едни с други или на ниво ЕС (което
затруднява, например, използването на многоезични
етикети).
Освен това произходът на суровините не трябва да
се бърка с качеството и безопасността на храните: италианската индустрия за храни и напитки винаги е била
чувствителна към всички тези аспекти както за местните, така и за чуждестранните суровини. Потребителите
трябва да бъдат образовани и добре информирани относно факта, че произходът сам по себе си не е гаранция
за качество.

Маркиране на датата
FEDERALIMENTARE споделя целта на Европейската комисия за намаляване на хранителните отпадъци. Всъщност устойчивото използване на ресурси исторически
описва традицията на италианската преработка на храни
- само като си помислим, че това засяга само 3% от хранителните отпадъци по цялата верига на доставки.
Федерацията ще се радва да сподели най-добрите
практики и да продължи ангажимента си, като приеме,
че ще са необходими съвместни усилия на заинтересованите страни от веригата на доставки на храни (първично
производство, преработваща промишленост, дистрибуция и потребители).
Хармонизираната, надеждна и последователна система за маркиране на датата на производство е един от
инструментите, които могат да помогнат за предотвратяване на разхищаването на храни, да бъдат придружени
от широки комуникационни инициативи за повишаване
на осведомеността относно други начини за предотвратяване и намаляване на разхищаването на храни. По
отношение на текущи дескриптори FEDERALIMENTARE
счита обозначенията „Използвай преди“ и „Най-добро“
за все още подходящи и не трябва да се променят като
такива. Комисията би могла да прецени и провери дали
формулировките, използвани във всяка държава-членка
за („Използвай преди“ и „Най-добро“) са най-подходящи
за гарантиране потребителското разбиране на маркирането на датата и след това да реши дали и как да подобри
начина на изразяване на двата различни типа маркиране
на датата. Важно е да не се натоварват компаниите ненужно с нови изисквания.

май 2021 г.
1) осигуряване на блокиращо малцинство срещу Nutri-Score*.
2) разширяване на поддръжката за
Nutrinform
Вариант 1) Nutri-Score засега три държави, които обявиха приемането на Nutri-Score, но все още не са уведомили Комисията (Люксембург, Холандия и Испания)
Вариант 2) Nutrinform е одобрена в Италия и е преминала процедурата по нотифициране, която удостоверява
съответствието й с европейските разпоредби.
Италия сформира съюз от седем държави (Италия, Чехия, Кипър, Гърция, Латвия, Румъния и Унгария), призовавайки за едноцветна, информативна и недирективна система, зачитаща хранителните традиции на всички страни
и базирана на порции. Те са против френската система
Nutri-Score, която не е базирана на научна основа.
За целта, след консултации с по голям кръг от браншови организации в хранително-вкусовата промишленост,
FEDERALIMENTARE ще предложи следващи стъпки за обсъждане с повече държави.
*Nutri-Score. Системи за оценяване на хранителните качества (Nutri-score) Системата е разработена от
френски учени от екипа за Изследвания на епидемиологията на храните. Скалата Nutri-Score посочва оценка
на хранителната стойност на продукта от тъмнозелено А (продукти с висока хранителна стойност, които
е добре да се консумират по-често или в по-голямо количество) до червено Е (продукти, които предвид по-голямото съдържание на нежелани съставки, трябва да се
консумират по-рядко или в по-малко количество).

Общи коментари
FEDERALIMENTARE твърдо вярва, че е необходима солидна научна основа, за да се информират за всяко бъдещо решение по всичките три теми, обхванати от началната оценка на въздействието и приветства подхода на
Комисията по този въпрос.
Считаме, че за да се оцени научната стабилност на
предложените тези, избраната методология ще играе
основна роля и вярваме, че Комисията ще осигури прозрачност в критериите за подбор на органите, на които
ще бъдат поверени научните оценки.
Италия се фокусира върху два от вариантите за
етикетиране на хранителната стойност на лицевата
страна на опаковката:

КОНСЕРВИ МЕСНИ И МЕСО-РАСТИТЕЛНИ e десетата книжка от поредицата Сборници с традиционни български рецептури и технологии, която издаде
Асоциация на месопреработвателите в България.
Книжката може да поръчате в офиса на асоциацията. Цената е 12 лева с вкл. ДДС.
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Инспекцията по труда ще контролира
чрез въпросници за самоконтрол
Над 60% от работодателите, при които иновативният метод е тестван,
твърдят, че са предприели мерки да подобрят условията на труд
Инспекцията по труда въвежда иновативен метод
на контрол – чрез въпросници за самоконтрол, който
позволява работодателите сами да установяват несъответствия с трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняването им преди извършването на проверки. За целта по дейност 3 на проект
„Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ бяха разработени
104 бр. въпросници, софтуер за изпращане, попълване и връщане на попълнени въпросници и оценка на
отговорите. Разработена е и процедура на ИА ГИТ, по
която да се изпълнява процесът.
Иновативният метод цели работодателите да бъдат
подпомогнати сами, без да бъдат посетени от контролните органи, да проверят дали има несъответствия с
трудовото законодателство в техните предприятия и
ако да - да ги отстранят своевременно. В рамките на
изпълнението на дейността процедурата за контрол
чрез въпросници за самоконтрол беше тествана в
над 500 предприятия на територията на пет области
в страната. Над 60% от работодателите, участвали в
тестването, заявяват, че в резултат от попълването на
въпросника са установили проблеми, които са отстранили.
Разработените ресурси, които позволяват въвеждането на иновацията, бяха представени пред представители на национално представителните работодателски организации и организациите на работниците
и служителите, специалисти по безопасност и здраве
при работа и други заинтересовани страни по време
на двудневен семинар, проведен на 26.04. – 27.04.2021
г. „На фона на големия брой икономически субекти и
недостигащия човешки ресурс на контролните органи не само в България, но и на европейско ниво, насочването на усилията на инспекциите по труда към
създаването на култура на превенция за спазване на
трудовото законодателство придобива все по-голямо
значение. Именно това е целта на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ – от една страна работодателите да бъдат подпомогнати и мотивирани сами да
се справят с по-пълното прилагане на трудовото законодателство. А от друга – контролът да бъде насочен
към предприятия, в които са установени проблеми“,
отбеляза на конференцията Георги Милчин – главен
секретар на ИА ГИТ и ръководител на проекта.
През 2021 г. Инспекцията по труда за първи път
планира проверки в над 2000 предприятия, оценени
като високорискови по отношение прилагането на
трудовото законодателство чрез методиката за оцен-

ка на рисковия потенциал. Тя също е разработена по
проекта, който се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.

КАК ДЕЙСТВА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ ЧРЕЗ
ВЪПРОСНИЦИ ЗА САМОКОНТРОЛ?
Чрез специално разработения софтуер до работодателите се изпращат въпросници по конкретни теми,
съотносими с дейността им. Въпросниците съдържат
затворени въпроси, които се отнасят до нормативни
изисквания в областта на трудовото право, приложими за дейността на предприятието. С отговорите си
работодателите посочват каква е практиката в предприятието по отношение на конкретен въпрос. След
изпращане на попълнен въпросник работодателят
получава информация за отговорите, които показват
съответствие с нормативните изисквания, както и
примери за добри практики, свързани с изискванията
(„верните“ отговори с практични препоръки).
Софтуерът оценява отговорите и позволява идентифициране на предприятия, в които би могло да има
проблеми. На база на тези данни се планират проверки на място, част от обхвата на които е в рамките на
предварително попълнения въпросник. В периода от
попълването на въпросника до проверката на място
работодателите имат възможност сами да отстранят
несъответствията, което води до подобряване на условията на труд в предприятията, а в някои случаи може
да им спести и санкции.
ИА ГИТ
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35% увеличение на износа на
бразилско свинско месо през април
Китай, основната дестинация за бразилско свинско
месо, увеличи покупките си с 50,5% миналия месец, казва ABPA.
Публикувано на 13 май, 08:29
През април бразилският износ на свинско месо се
е увеличил с 35,1% в сравнение със същия месец на
миналата година, за да достигне общ обем от 98 300
тона, на стойност 232,3 милиона долара (+ 40,6%),
показват данни, публикувани от Бразилската асоциация на животинските протеини (ABPA). Ръстът на
износа се дължи на увеличеното търсене от страни, разположени в Азия, Африка и Южна Америка.
Повече от половината от обемите, изнесени през април, са в континентален Китай (51 500 тона), което
представлява увеличение с 50,5% в годишно сравнение. Цифрата не отчита износа на свинско месо
за Хонконг, 14 600 тона (+ 4,9%). «В допълнение към
значителните продажби на китайския пазар, ние наблюдаваме увеличаване на износа за други региони
на света, включително пазарите в съседство с Бразилия», каза президентът на ABPA Рикардо Сантин,
позовавайки се на увеличаване на доставките до

страни като Чили (+ 130,9%) и Аржентина (+ 84,3%).
За първите четири месеца на тази година износът на
бразилско свинско месо е нараснал с 25,29% спрямо
същия период на миналата година, достигайки 351 800
тона, на стойност 826,4 милиона долара (+ 27,1%). Според г-н Сантин добрите резултати, получени на външните пазари, помагат на производителите в Бразилия
да „намалят загубите, генерирани от силен натиск на
вътрешните производствени разходи“.
Източник: Euromeat

Испанският хранителен сектор
показва по-голяма устойчивост от
другите индустрии
Според Испанската федерация за храни и напитки (FIAB) в сектора
работят над 30 000 компании и са заети 431 800 работници.
Публикувано на 13 май, 07: 53

Пандемията беше тест за хранителната промишленост в Испания, но се е оказала по-устойчива от другите
индустрии. Испанският сектор Храни и напитки все още
е представен от над 30 000 компании и 431 800 работници според данните, публикувани от FIAB. Експертите
в бранша обаче твърдят, че 2020 г. може да представлява края на шестгодишен цикъл на непрекъснат растеж
на параметри като производство, тежестта на добавената стойност или създаване на работни места.
Потреблението на домакинствата нараства
Въпреки това данните поставят храните и напитките като индустриалния сектор, който най-добре е
устоял на заплахата от пандемията, с по-малък спад
от този на преработващата промишленост и икономиката като цяло. „Фирмите за храни и напитки укреп-

ват основите на стабилна индустрия от години. Тези
усилия позволиха на сектора да се противопостави
по-добре на силното въздействие на Covid-19 и да
бъде в състояние с импулса и публично-частното сътрудничество да ръководи промяната за икономическо и социално възстановяване на Испания “, потвърждава генералният директор на FIAB, Mauricio
García de Quevedo, цитиран от списание Retail Actual.
В резултат на мерките за ограничаване на експанзията на коронавируса реалното производство в сектора
възлиза на 129 854 млн. евро и отразява спад от -5,3%
спрямо резултатите за 2019 г. Въпреки това, тази есен
се намира доста под спад в испанската икономика
като цяло -11%.
В съответствие с производството, брутната добавена стойност също е претърпяла спад до 24,5 млрд.
евро, т.е. -8,37% по-ниска от рекордите за 2019 г. Делът
на брутната добавена стойност на храни и напитки в
общата икономика остава около 2,4% и 14,75% от об-
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щия дял за индустрията, което подчертава стратегическия характер на храните и напитките.
Голяма част от този спад е причинен от ограниченията, наложени в ХоРеКа сектора. Въпреки това според
последните данни потреблението на домакинствата
е регистрирало възход от 16,15% и е достигнало 71,3
млрд. евро между месеците януари и ноември. Мерките за задържане повишиха средните разходи на глава
от населението, направени у дома, до близо 1610 евро,
което представлява ръст от 19,0% спрямо същия период на предходната година.
Търсенето от Китай подкрепя испанската месна индустрия
Износът на испанската месна индустрия през 2020
г. достигна 33,9 млрд. евро, което е с 4,4% увеличение
спрямо предходната година. Въпреки че силата на испанския сектор в чужбина е демонстрирана, този растеж е силно подкрепен от китайското търсене на месни
продукти, без които индустрията би страдала от коле-

банията на международните пазари и ограниченията,
наложени от Covid-19.
В резултат на пандемията търговският баланс на
хранително-вкусовата промишленост възлиза на 12,6
млрд. евро, което е значително увеличение, предизвикано от спад на вноса.
Компаниите износители са се увеличили с 1,3%. От
пазарите, ЕС продължава да бъде основната дестинация и поема 54,9% от испанския износ на храни и напитки. Класацията се ръководи от Франция (4,9 млрд.
евро), следвана от Португалия (3,4 млрд. евро), Италия
(3,4 млрд. Евро) и Германия (1,8 млрд. евро). Извън ЕС
си струва да се подчертаят резултатите на Китай (3,7
млрд. евро), който в общата класация се нарежда като
втори търговски партньор поради нарастването на
търсенето на месни продукти; Обединеното кралство
(2,1 млрд. евро), вече като трета държава; и САЩ (1,8
млрд. евро).
Източник: Euromeat

Малотрайни колбаси – расте
важността на традиционната търговия
Категория „Малотрайни колбаси”, която включва кренвирши, наденици
и меки салами (ТХК продукти), отбелязва спад в
обем и стойност през така
нар. „втора вълна” на пандемията у нас, чийто пик
беше регистриран през
ноември, показва проучване на „NielsenIQ България”.
Разделени по видове
опаковки, насипните продукти държат около 70% от
пазар в обем и стойност за МАТ февруари –март 2020 vs МАТ декември
2020 – януари 2021 г. От друга страна
те също така регистрират спад в продажбите от -3,2% в стойност и -11,4%
в обем за същия период. При тях се
регистрира 9,3% ръст в цената на
крайния продукт.
Невакуумираните от своя страна отбелязват ръст в продажбите в
стойност от 11,8%, което се дължи
най-вече на покачването с 11,3% на
цените на ТХК продуктите.
Вакуумираните, където влизат наденици и кренвирши с точен грамаж,
регистрират ръст в обем от 3,9% и
най-голямо покачване на цените с
13,4%.
Макар и малки като пазарен дял,

наблюдава се ръст на продажбите
в обем на най-малките опаковки до
200 г (+4%), както и на тези от 350-500
г (+7%).
Продуктите със смесено съдържание и съдържание на свинско
месо губят пазарен дял за сметка на
ръст при продуктите от птиче месо.
Над 50% от продажбите на продукти
от птиче месо са на кренвирши , където забелязваме спад от - 5,2% на
продажбите в обем за сметка на покачване на продажбите на меки салами със съдържание на птиче месо. С
11,5% се е повишила цената на продуктите със свинско месо, показва
анализът на данните. А за цялата категория „Малотрайни колбаси” общо
цената се е повишила с 10,3%, като

ръстът при малотрайните
колбаси от телешко месо
е 29,1%.
Важността на традиционната търговия за продажбата на продуктите от
категорията расте за сметка на търговските обекти с
големина 40-300 кв.м.
За периода се отбелязва спад в обем с -8,6%
и ръст в цената с 9,4% на
цялата категория „Месни
продукти”, където влизат малотрайни колбаси,
трайни колбаси и охладена/замразена кайма.
В област Мизия (бел.ред. – Северозападна България) се отчита найголямо увеличение на цените на
продуктите от тази категория, както
и най-голям спад в обема на продажбите.
Топ пет производители, подредени по азбучен ред са: „Белла България”, „Бони”, „Градус”, „Деликатес”,
„Кен”.
Топ пет марки, подредени по азбучен ред са: „Деликатес Житница”,
„Кен”, „Леки”, „Народен” и „Фермата”.
Източник: PROGRESSIVE
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Големите тенденции в дигиталния
маркетинг през 2021
Още повече
дигитални срещи,
събития, семинари
и обучения
Да, този тип срещи
се появиха от необходимост. Но те ще се
задържат още дълго
време, защото са значително по-икономични
и по-лесно достъпни.
Сигурни сме, че сте наясно колко трудоемко е
да се създаде събитие - наем на помещение, кетъринг, рекламни материали, хонорари, персонал и
т.н. Всички тези разходи изчезват с едно щракване
на пръстите или по-скоро с един клик онлайн.
Социалните мрежи ще се превърнат
в канали за директни продажби
Досега социалните мрежи играеха поддържаща
роля и рядко можехме да очакваме от тях да генерират поръчки. Те ни помагаха да достигнем до
повече потребители, за да разберат за нас. После
контролът поемаха органичния и платения трафик на Google. Днес повече от всякога социалните
мрежи заемат централно място в живота на потребителите и особено на младото поколение, което
израства с тях.
Любопитно: Говори се, че за генерация Z
(родените между 1995 и 2010 г.), търси брандове, които „продават“ здраве и щастие. Това
е поколението, което през 2020 даде най-високите стойности за ментални разстройства
и депресивни състояния. Оказва се, че дистанцията и социалната изолация оказват сериозен негативен ефект по-специално върху
хората до 25-годишна възраст (към момента).
Инфлуенсър маркетингът
ще продължи своя растеж
Тази сфера тепърва започва да работи под пълна пара. Инфлуенсър маркетингът доказано увеличава шансовете на брандовете да достигнат до
сегментирани аудитории. Не е необходимо бизнесите да работят с известни инфлуенсъри и широко
разпознаваеми, за да постигнат резултати. Напротив, микроинфлуенсърите могат да генерират макроефект. Колкото по-тясна е аудиторията на един
инфлуенсър, толкова по-голяма е ангажираността
на неговите последователи.
Не е за подценяване и съдържанието, което потребителите създават за Вас - дигиталният вариант

на „от уста на уста“ маркетинга. Това са всякакви постове за Вас в
социалните мрежи, отзиви, любителски статии, форуми, постове
по групи и т.н. Провокирайте потребителите
да говорят за Вас… хубави думи!
Видеото е новият цар
Това все още е валидно, но през 2021 ще конкретизираме кой точно
е царят. Тенденциите сочат, че това е видео форматът, съпътстван от аудио и текст. Неслучайно платформи като TikTok и ClubHouse набират огромна
популярност.
Освен че фокусът ще падне върху видео съдържанието, все по-използвана и харесвана става добавената реалност - augmented reality. Благодарение на различни приложения и така любимите ни
социални мрежи, е възможно да създавате много
оригинални, креативни и впечатляващи видеа с
различни цели.
Любопитно: Когато създавате съдържание
през 2021, е необходимо да помислите как можете да обхванете всички човешки сетива. Ако
например пишете предимно статии, помислете дали не можете да изобразите част от нея
(или цялата) със звук и картина. Ако създавате
предимно видеа или графични изображения,
допълнете ги с вълнуваш текст или транскрипт. Таргетирайки всички сетива на потребителите, правите дигиталната реалност все поблизка до физическата.
Подготовка на маркетинга
за свят без бисквитки
Все повече хора използват интернет и уеб, което
води до все повече усилия в опазването на чувствителната потребителска информация. Вече знаем, че
ни предстои да преминем към ерата без 3rd party
cookies. Следващата стъпка за маркетолозите е да
намерят начин да обогатят 1st party данните си.
Това са всички данни, които могат да се генерират вътре в организацията, без да разчитате на алгоритмите на външни платформи като Facebook и
Google. Много скоро информацията, която събирате за своите клиенти от първа ръка, ще стане найсилният Ви инструмент за анализ, таргетиране на
нови клиенти и ретаргетиране на настоящи.
Източник:Superhosting.bg

15

май 2021 г.

Нов специализиран орган ще докладва в
ЕК за измами по агрохранителната верига
Правителството одобри създаването на Единно звено за контакт и координация с ЕК относно
официалния контрол в областта на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията
и продуктите за растителна защита. Звеното се
конституира, съгласно изискване от Закона за агрохранителната верига. До момента контролът в
тези сфери се е осъществявал единствено от Министерство на земеделието, храните и горите и
Българската агенция за безопасност на храните, а с
новосъздадената структура обхватът му се разширява, като се включват и контролни лица от други
държавни институции.
Целта е подобряване на сътрудничеството между отделните органи за предприемането на бързи
и адекватни действия за предотвратяване на разпространението на опасни храни, вино, спиртни
напитки и фуражи. Като резултат се очаква да се
повиши ефективността за разкриване на измами по
цялата агрохранителна верига, съобщават от Министерски съвет.
В състава на звеното се включват служители на
Министерство на земеделието, храните и горите,

Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, Министерство на околната
среда и водите, Министерство на вътрешните работи, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в
животновъдството и Комисия за защита на потребителите.
29.04.2021 г.

agrozona.bg

24 май
„Ден на светите братя Кирил и Методий,
на българската азбука, просвета и
култура и на славянската книжовност“

Спасявайки делото на
св. св. Кирил и Методий,
България е заслужила
признателността и
уважението не само на
славянските народи,
но и на света. И това
ще бъде така, докато
човечеството влага
истинско съдържание
в думите напредък,
култура и човечност...
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МАЛКИ ОБЯВИ
ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

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

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

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

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно

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

Ôèðìà Äæèåâ ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì
ñëåäíèòå ñâîè èìîòè:

Фирма Джиев АД отдава под наем

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

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

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

За контакт: тел. 0884 119 108

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

ФИРМА „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ПРОДАВА употребявани месопреработващи машини: кутер Нити Казанлък 120 – литров неръждаем; месомелачка 160
мм; хидравлична гилотина; бъркачка 160 л; инжектор
25-иглен; вакуум тумблер 150 л. Тел.: 0887 961 877.
ФИРМА „НЕСТО“ ЕООД ПРЕДЛАГА: голямо разнообразие от РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ на склад. ИЗКУПУВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА.
GSM: 0888 38 84 44.
E-mail: office@nesto.bg. www.nesto.bg
МЕСОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ в с.ЛЕСИДРЕН

ÔÈÐÌÀ
ÌÅÑÎÌÀÍÈß
ÒÐÅÉÄдрано
ÏÐÎÄÀÂÀ
óïîòðåáÿâàíè
ПРЕДЛАГА
свинско трупно
и свинско
трупно
ìåñîïðåðàáîòâàùè
ìàøèíè:
120белено месо. За контакт:
тел.êóòåð
0888Íèòè
97 11Êàçàíëúê
22.
ëèòðîâ íåðúæäàåì; ìåñîìåëà÷êà 160 ìì; õèäðàâëè÷íà
ãèëîòèíà;
áúðêà÷êà
160 ë.; МАШИНИ
èíæåêòîð 25-èãëåí;
âàêóì
ИЗКУПУВАМЕ
ВСЯКАКВИ
ЗА МЕСО-ПРЕòóìáëåð
150За
ë. контакт:
Òåëåôîí 0896
0887961877.
РАБОТКА.
61 20 08.

ÔÈÐÌÀ „ÍÅÑÒÎ” ÅÎÎÄ ÏÐÅÄËÀÃÀ: ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò ÐÅÖÈÊËÈÐÀÍÈ ÌÀØÈÍÈ íà ñêëàä. ÈÇПРОДАВАМ: • КАЗАН за варене на шунка. Цени по
ÊÓÏÓÂÀ: âñÿêàêúâ âèä ÌÀØÈÍÈ ÇÀ ÌÅÑÎÏÐÅспоразумение. Тел: 0888 509 391 - Румен Тодоров
ÐÀÁÎÒÊÀ. GSM 0888 388444. Å-mail: office@nesto.bg,
www.nesto.bg

„КФМ“ гр. БЛАГОЕВГРАД
ПРОДАВА
всякакви
маÌÅÑÎÄÎÁÈÂÍÎ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
Â Ñ. ËÅÑÈÄÐÅÍ
ÏÐÅÄшини ñâèíñêî
за месопреработка
формиòðóïíî
за шунки
инокс.
ËÀÃÀ
òðóïíî äðàíî èиñâèíñêî
áåëåíî
ìåñî.
Òåë.
êîíòàêòè:
0888
97 11 22
Тел.: çà
0885
28 22 62;
e-mail:
office@karol-fernandez.com
ÈÇÊÓÏÓÂÀÌÅ ÂÑßÊÀÊÂÈ ÌÀØÈÍÈ çà ìåñîïðåðàáîòêà.
ФИРМА „СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за меÇà âðúçêà - ìîá.: 089 661 20 08

сопреработка и режещи инструменти за волфове и
кутери. Тел. 0889 92 32 18; 0896 61 20 08.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ:
ÊÀÇÀÍ çà âàðåíå íà øóíêà. Öåíè ïî ñïîðàçóìåíèå.
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА МЕСОДОБИВ И РАЗФАСОВАНЕ
zÃèëîòèíà çà çàìðàçåíî ìåñî SK 150.
наÒåë:
червени
меса
ВЪРДЖИН“ АД, гр. Лев0888 509 391„АВАЛОН
- Ðóìåí Òîäîðîâ
z

ски предлага свинско трупно охладено месо-драно,
белено и прясна охладена свинска разфасовка. ТелеÔÈÐÌÀ “ÑÅÐÂÈÇ ÌÌ” ÏÐÎÄÀÂÀ ìàøèíè çà ìåñîïðåфони за връзка: 0896 82 82 89; 0650 99 263; факс: 0650
ðàáîòêà è ðåæåùè èíñòðóìåíòè çà âîëôîâå è êóòåðè. GSM
99 439; e-mail:
avalon_virgin@abv.bg
0888923218,
0896612008.
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
ÇÀ ÌÅÑÎÄÎÁÈÂ
È ÐÀÇÔÀÑÎÂÀÍÅ
íà
„МУЛТИВАК РИСЕЙЛ“
ПРЕДЛАГА
многообразие от
÷åðâåíè
ìåñà “Àâàëîí
Âúðäæèí” рециклирани
ÀÄ - ãð. Ëåâñêè немски
ïðåäëàвисококачествени
фабрично
ãà
ñâèíñêîс òðóïíî
îõëàäåíî ìåñî
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