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Роботизирани решения
за автоматизация на опаковането

www.intrama-bg.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.

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

Повишена производителност, постоянна скорост
и прецизност, без необходимост от почивка.

👉👉 www.intrama-bg.com

www.teatrading.eu
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ПОКАНА

За безплатен уебинар: "Роботизацията - решение за успех в отдели Финанси и Човешки ресурси.

Да извадим робота от човека!"

на 09 септември от 10.00 часа.
Регистрирайте се за събитието ТУК.
Темите, с които ще Ви запознаем по време на събитието, са:
•
•
•
•

Как да повишите мотивацията и разкриете пълния потенциал на служителите?
Как да намалите разходите и времето за обработка на процесите, а същевременно да
увеличите ефективността в отделите?
Как да повишите сигурността и да сведете риска от допускане на пропуски и грешки до нула?
Ще Ви покажем реални примери при наши клиенти и ще ви разкажем как роботизацията е трансформирала
успешно работата им в сферата на финансите и човешките ресурси.

Кои сме ние?
Сървис Центрикс е българска компания с богат опит и широка експертиза в сферата на RPA. Ние сме единствената
компания за България със статут „Златен партньор“, както и първият и единствен за България „Сертифициран партньор
за услуги” на световния лидер в областта на RPA - UiPath. През изминалите 4 години сме автоматизирали над
220 процеса в редица големи и средни международни и български компании. Наши клиенти са Уникредит Булбанк,
Виваком, A1, Пощенска Банка, Аурубис, ЕОС Матрикс, Държавна Агенция за Електронно Управление и много други.
Лектор на събитието ще бъде г-н Владимир Кънчев - RPA архитект с дългогодишен опит в описанието и
автоматизацията на бизнес процеси.

u
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Както вече ви информирахме в брой 7 на Бюлетин за Месото, от АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ, АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, АСОЦИАЦИЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ и СЪЮЗ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ
изпратихме писмо до министъра
на земеделието, храните и горите
с молба за извършване на служебна регистрация на регистрираните
към настоящия момент транспортни средства за превоз на суровини
и храни от животински произход
и вписването им в регистъра на
БАБХ.
Отговорът на МЗХГ:

Във връзка с липса на средни кадри
за месната индустрия Асоциация на
месопреработвателите
в България (АМБ), предлага да бъдат включени в списъка на защитени професии за учебната
2022/2023 г. следните професии:
Професия код: 541010 „Техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост: Специалност: код 5410104 „Производство на месо, месни продукти и риба”
и Професия код: 541020 „Оператор в хранително - вкусовата промишленост“: Специалност: код 5410203 „Производство на
месо, месни продукти и риба“.
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Европейската комисия предвижда да
актуализира правилата за хуманно
отношение към животните
Високото ниво на хуманно отношение към животните на всички
етапи от производството гарантира
високо качество на продуктите, подобра рентабилност на фермите, а
също така позволява да се оправдаят
очакванията на гражданите. В ЕС законодателството относно хуманното
отношение към отглежданите животни се регламентира от 5 директиви, 1
регламент за транспорт на животни и
1 регламент за защита на животните
по време на клане, т.е. обхваща хуманното отношение към животните
на ниво ферма, по време на транспорт и клане.
Законодателството на ЕС относно
хуманното отношение към животните, което е сред най-строгите в света
вече предвижда много високо ниво
на хуманно отношение към животните. Въпреки това гражданското
общество на ЕС не осъзнава напълно
това и често изисква повишаване на
нивото на хуманно отношение към
животните без ясна представа за законовите разпоредби. Следователно недостатъкът е в прилагането на
разпоредби и директиви, но не и в
законите. Необходими са по-добри
програми за мониторинг и контрол
на съществуващите правила, за да се
гарантира, че те се прилагат правилно и да се избягват лоши практики, а
не да се създават допълнителни нови
правила.
Съгласно Стратегията „От фермата до трапезата“ Комисията се ангажира да преразгледа действащото
законодателство и да разгледа възможностите за етикетиране за хуманно отношение към животните, за
да се гарантира по-високо ниво на
хуманно отношение към животните,
да се разшири обхватът на законодателството на ЕС за хуманно отношение към животните, да се приведе в
съответствие с най-новите научни
доказателства и настоящите политически приоритети, както и очакванията на гражданите и да се улесни
прилагането. Хуманното отношение
към животните е ключов компонент
на устойчивостта в хранителната верига. Според Комисията потребителите не са надлежно и ясно информирани за условията, при които се
отглеждат животните, и по този начин са възпрепятствани да направят

информиран избор при закупуване
на продукти.
При оценката на въздействието
върху преразглеждането на законодателството на ЕС относно хуманното отношение към животните, трябва
да се има предвид, че подобреният
стандарт на ЕС за хуманно отношение към животните ще доведе до
допълнителни разходи. Например
земеделските стопани ще трябва да
инвестират в нова инфраструктура
и оборудване и ще трябва да плащат
повече за необходимите материали,
както и за персонал, тъй като е необходим повече персонал за управление на селскостопанските дейности,
като отглеждането на животни, изхвърляне на оборски тор и др. Очаква се тези допълнителни разходи да
бъдат прехвърлени в известна степен по веригата на земеделие и производство на храни на потребители,
които след това трябва да плащат повече за храна и в съответствие с техните грижи за хуманното отношение
към животните и готовността им да
плащат.
Като отговор
на искането на
гражданите за
информация за
условията за хуманно отношение към животните се появиха
няколко схеми за етикетиране на хуманното отношение към животните в
ЕС, въпреки факта, че те не са наясно
с тези условия. Изборът на потребителя обаче се определя по - често от
цената, отколкото от етичните аспекти.
Критериите, регулиращи етикетирането на хуманното отношение към
животните, трябва да бъдат определени от Референтните центрове на
ЕС за хуманно отношение към животните в съответствие с най-новите научни доказателства с активното участие на всички заинтересовани страни
(главно участниците във веригата за
доставки на храни, представители
на гражданското общество, учени и
правителствени организации).
Комисията следва да направи закони въз основа на независими научни доказателства, да осигури равни
условия в търговския контекст като

изискване за по-висок стандарт за
хуманно отношение към животните
и икономическа устойчивост на земеделските стопани чрез справедливо разпределение на разходите и
ползите.
Двете европейски асоциации, в
които членува АМБ - CLITRAVI и UECBV
одобряват началната оценка на въздействието върху преразглеждането
на законодателството на ЕС относно
хуманното отношение към животните. Европейската месопреработвателна промишленост вярва, че
хуманното отношение към животните е ключов фактор за устойчиво животновъдство и преработвателите на
месо в ЕС са изцяло ангажирани
да прилагат практически решения за справяне с проблемите
на хуманното отношение към
животните. Освен това признава взаимовръзката между хуманното отношение към животните, производителността на
животновъдните ферми, здравето на животните и безопасността
на храните. Необходима е кампания
за информиране на потребителите
за факти и съществуващи правила,
за да се избегне разпространението
на фалшиви новини около хуманното
отношение към животните и липсата
на познания за напредъка в областта
на хуманното отношение към животните.
Европейските асоциации CLITRAVI и UECBV подкрепят определянето на хармонизирани от ЕС
критерии за определяне на условията за използване на доброволно етикетиране на информация за
хуманното отношение към животните с възможност тази информация да бъде предоставена извън
опаковката, за да се избегне объркване сред потребителите и да се
избегнат допълнителни тежести
за производителите на храни.
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На 12 август Европейската Комисия публикува до
Европейския Парламент и Съвета
ДОКЛАД за оценка на задължителното посочване на страната на произход или мястото на произход за месо от свине, овце, кози и домашни птици.
В доклада са разгледани прилагането и въздействието на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2013 на
Комисията по отношение на неговата ефективност, ефикасност, съгласуваност, целесъобразност и европейска
добавена стойност. Не са разгледани други съображения относно общия въпрос за етикетирането на произхода и евентуалното разширяване на обхвата към други
продуктови категории (месо, което не е предварително
опаковано, или месо, което е използвано като съставка в
заготовки и преработени продукти), тъй като те ще бъдат
цел на конкретни оценки на въздействието, които Комисията ще извърши в рамките на стратегията „От фермата
до трапезата“.
Регламент (ЕС) № 1169/2011 предоставя основа за осигуряване на високо равнище на защита на потребителите във връзка с информацията за храните, като се вземат
предвид различията във възприятията на потребителите
и техните потребности от информация, и като същевременно се гарантира безпрепятственото функциониране
на вътрешния пазар. По
отношение на прясното,
охладеното и замразеното
месо от свине, овце, кози и
домашни птици той предвижда задължително да
се посочва страната или
мястото на произход, а Комисията се упълномощава
да приеме акт за изпълнение, с който да постанови
специфичните правила.

Задължението се отнася за непреработено, предварително опаковано прясно, охладено и замразено
месо във всякаква разфасовка, включително и мляно
месо.
Според Комисията системите за проследяване, разработени въз основа на общото законодателство в областта
на храните, са ефективни за постигане на съответствие с
Регламента, за да се осигури правилното предаване на
информацията. Няма данни за систематична липса на
определена информация, необходима за правилното
етикетиране на произхода. Стопанските сектори могат
да отговорят на изискванията без излишна административна тежест и разходи, по-специално благодарение на
дерогациите за мляно месо и обрезки. Минималните разходи, които са направени от стопанските субекти, не бяха
прехвърлени по цялата верига и не оказаха влияние върху крайните потребителски цени. Регламентът е оказал
минимално въздействие върху търговията в рамките на
единния пазар на ЕС, като чрез установяването на хармонизирани правила са осигурени еднакви условия на конкуренция за стопанските субекти от ЕС. Европейската добавена стойност се състои в това, че на потребителите от
ЕС се предоставя еднакво равнище на информация, без
да се застрашават единният пазар и търговията в ЕС. Предоставяната информация е надеждна и в съответствие с
формулировките за етикетиране, като изцяло може да
бъде проверена от компетентните органи без много усилия или затруднения.
Целият доклад може да прочетете ТУК:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST11250-2021-INIT/bg/pdf

Производството на месо ще достигне 374 млн. тона през
2030 година
В края на 2030 г. предлагането на
месо в света може да достигне 374
млн. тона, според последния доклад
на ОИСР и ФАО. Експерти от двете
организации считат, че по-голямата
част от общото увеличение на производството на месо ще е от Китай,
следван от Бразилия и САЩ. Въпреки това няма да се наблюдава голямо увеличение на производството
на червено месо, а на птиче месо.
Наличността на протеини от говеждо, свинско, птиче и овче месо ще
нараства съответно с 5,9%, 13,1%,
17,8% и 15,7%. Очакванията в световен мащаб са през 2030 г. птичето
месо да представлява 41% от всички
протеини на месна основа, което е
увеличение с 2 процентни пункта в
сравнение с базовия период. Общият процент на другите месни продукти е по-нисък: говеждо месо (20%),

свинско месо (34%) и овче месо (5%).
Преминаването към консумация на
птиче месо ще бъде подкрепено от
по-ниските доходи в развиващите се
страни, но също и в развиващите се
страни, където предпочитанията към
бялото месо се определят от начина,
по който потребителите го възприемат като по-здравословна храна.
Увеличението на производството
на свинско месо ще остане ограничено през първите три години поради
бавното възстановяване от огнища
на африканска чума по свинете в
Китай, Филипините и Виетнам. Процесът на възстановяване се очаква
да приключи през 2023 г., особено
в Китай, подкрепен от бързото развитие на мащабни производствени
мощности, които могат да осигурят
биосигурност. В доклада се съобщава още, че растежът на глобалното

потребление на месни протеини
през следващото десетилетие ще се
увеличи с 14%, което се дължи главно на доходите и увеличаване на населението. Международната търговия с месо ще се разшири в отговор
на нарастващото търсене от страни в
Азия и Близкия изток, където производството ще остане недостатъчно,
за да отговори на търсенето.
Източник: Euromeat
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

София 1040, бул. “Христо Ботев” 55

№ 394 – юни 2021
Дейност на кланиците за бяло месо в България през 2020 година
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Специализираните кланици на територията на страната за производство на бяло
месо през 2020 година са 24 – с две повече в сравнение с предходната година.
През 2020 година производството на бяло месо (вкл. субпродукти и втлъстен черен
дроб) от птици и зайци в кланиците намалява с 1 587 тона или с 1.4% в сравнение с 2019
година до 112 809 тона (таблица 1). Произведеното количество бяло месо представлява
60.8% от общото промишлено производство на месо в страната през 2020 година, което
възлиза на 185 630 тона (с 8.2% по-малко спрямо предходната година).
В сравнение с 2019 година произведените субпродукти намаляват с 9.0% до 6 375 тона.
Произведеният втлъстен черен дроб се увеличава с 27.8 тона (+1.6%) до 2 427 тона.
През 2020 година от анкетираните 24 кланици 13 са декларирали, че извършват клане
на пилета бройлери и други кокошки.
В 9 от кланиците се колят патици за втлъстен черен дроб, като специализирани за
клане само на патици за втлъстен черен дроб са 8.
Таблица 1
Дейност на кланиците за бяло месо през 2020 година
Кланично тегло
Изменение на
Живо тегло
Заклани
(без субпродукти) Субпродукти произведеното
Категории
птици и зайци
(вкл. втлъстен
месо (вкл.
птици и зайци през 2020 г.
Общо
Средно Общо Средно черен дроб)
субпродукти)
(хил. броя)
(тонове)
(тонове)
(кг)
(тонове) (кг)
2020/2019
Пилета бройлери
51 068.3 113 094.2
2.2
82 060.8
1.6
Кокошки и петли
2 694.1
6 694.5
2.5
4 885.6
1.8
Пуйки общо
c
c
c
c
c
Патици общо
5 812.3 26 921.8
4.6
17 002.7
2.9
Други видове
птици* и зайци
c
c
c
c
c
Общо
59 588.6 146 789.4
/// 104 006.8
///
* Други видове птици – включват токачки, фазани, пъдпъдъци и щрауси

4 838.7
148.7
c
3 814.3

-2.5%
-8.5%
c
5.4%

c
8 802.3

c
-1.4%

Източник: МЗХГ, отдел Агростатистика – анкета “Дейност на кланиците за бяло месо в България през 2020 г.”

През 2020 година са заклани с 0.6 % по-малко птици и зайци в сравнение с 2019 година

Броят на закланите пилета бройлери намалява с 1.0%, а произведеното от тях месо (вкл.
субпродуктите) е 86 900 тона, което представлява 2.5% намаление спрямо предходната
година. Броят на закланите кокошки и петли и добитото месо от тях намалява съответно с
4.6% и 8.5% спрямо 2019 г., а средното живо тегло преди клането е 2.5 кг.
През 2020 година произведеното месо от пилета бройлери и други кокошки намалява
с 2.8% в сравнение с 2019 година. Общото количество на произведените субпродукти и
втлъстен черен дроб от птици и зайци през 2020 г. е 8 802.3 тона. Делът на втлъстения черен
дроб е 27.6%.

Резултати и анализи
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Таблица 2
Произведени директно в кланиците заготовки от птиче месо през 2020 година
Категории птици
Пилета бройлери

Кокошки и петли

Патици
Други заготовки от птици

Месо – вид заготовки
Братфертиг*
Грил
Разфасовки
Отпаднало за преработка
Братфертиг*
Грил
Отпаднало за преработка
Грил
Разфасовки
Отпаднало за преработка

Количество (тонове)
423
48 674
32 234
730
391
3 872
233
1 602
14 884
516
448

* Птичи или заешки трупчета с напълно извадени вътрешности и върнати само годните за консумация.
Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика" – анкета "Дейност на кланиците за бяло месо през 2020 г.''

Разфасовките от всички видове птици в кланиците през 2020 г. са 47 509 тона, което е с 3.1% повече
от количеството им през 2019 г. Произведени са 55 019 тона бяло месо във вид на цели трупчета,
което е с 4.1% по-малко в сравнение с предходния период.
На графика 1 е отразена дейността на кланиците за бяло месо през последните три години (2018,
2019 и 2020) – произведените количества бяло месо и субпродукти (вкл. втлъстен черен дроб).
Графика 1
Промишлено производство на бяло месо (тонове)

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика", 2018-2020 г.

Запасите от месо са с 16.0% повече, а субпродуктите (вкл. втлъстен черен дроб) в кланиците към
31.12.2020 година са с 6.6% по-малко спрямо 31.12.2019 година.
И през 2020 година Северният централен район е водещ в производството на бяло месо в страната
с дял от 65.3% на субпродукти (вкл. втлъстен черен дроб) с дял от 44.5% и по брой на закланите
птици и зайци – с дял от 67.0%.
q
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Югоизточният район е втори по обем на промишленото производство на бяло месо с дял от 21.7%,
на субпродукти (вкл. втлъстен черен дроб) – с дял от 28.9% и по брой на закланите птици и зайци
– с дял от 21.7%.
Таблица 3
Дейност на кланиците за бяло месо през 2020 година по статистически райони (NUTS 2)

Кланици
(брой)

България

24

59 589

104 007

8 802

Северна и
Югоизточна България

16

56 210

93 961

6 854

Северозападен

2

c

Северен централен

6

39 900

Североизточен

3

c

Югоизточен

5

12 953

22 569

2 543

Югозападна и Южна
България

8

3 379

10 046

1 948

Югозападен

1

c

c

c

Южен централен

7

c

c

c

Райони

Месо от
птици и зайци
(тонове)

Субпродукти и
втлъстен
черен дроб
(тонове)

Заклани
птици и зайци
(хил. броя)

c
67 927
c

c
3 919
c

c – конфиденциални данни
Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика" – анкета "Дейност на кланиците за бяло месо през 2020 г.''

Оценка на общото производство на бяло месо в кланиците и в стопанствата през
2020 година
През 2020 година общият брой на закланите птици и зайци е 60 526 хил. броя – с 0.4% по-малко
от предходната година. Общо добитото бяло месо и субпродукти (вкл. втлъстен черен дроб) е
114 545 тона, което е с 1.3% по-малко спрямо 2019 година. Промишленото производство заема
98.5% от общо произведеното бяло месо в страната и само 1.5% се добива в стопанствата.
Вътрешно потребление на месо през 2020 година
През 2020 година вътрешното потребление на птиче месо и субпродукти (вкл. втлъстен черен
дроб) намалява с 1.7% в сравнение с потреблението през 2019 година (таблица 4).
Вносът на птиче месо и субпродукти през 2020 година намалява с 10.6% в сравнение с 2019
година. Износът намалява с 22.4% спрямо предходната година.
Таблица 4
Вътрешно потребление на птиче месо и субпродукти през 2020 година (тонове)
Промишлено
Произведено в
Вътрешно
Внос*
Износ*
производство
стопанствата
потребление
112 809

1 736

99 904

35 269

179 180

* Предварителни данни за 2020 година за външната търговия на месо, карантия и преработени месни продукти
по тарифните кодове на Митническата тарифа.
Източници: МЗХГ, отдел "Агростатистика, НСИ
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АНКЕТАТА
Годишната анкета се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/2008
относно статистиката за селскостопанските животни и месото.
Целта на анкетата е да се определи обемът на кланетата, реализирани през 2020 година във всички
кланици за бяло месо на територията на страната.
Списъкът на кланиците за анкетиране е съставен, като са ползвани всички налични източници –
списък на кланиците, анкетирани през последните години, и на предприятията, включени в
регистъра на Българската агенция по безопасност на храните.
Въпросникът обхваща основните теми, обект на анкетата: административна информация за
кланиците, юридически статут, брой на закланите птици и зайци, живо тегло преди клане,
произведените месо и субпродукти през 2020 година.
Анкетата е реализирана от експертите по агростатистика от областните дирекции „Земеделие”
чрез посещение на място в кланиците или по електронната поща, или онлайн попълване на
въпросника от респонденти в информационната система по агростатистика (ИСАС) чрез
предоставен достъп и парола.
Териториални единици за статистически цели NUTS 2, съгласно Регламент (ЕО) № 176/2008
Северозападен: Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен;
Северен централен: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра;
Североизточен: Варна, Добрич, Търговище, Шумен;
Югоизточен: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора;
Югозападен: София, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник;
Южен централен: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково.

Статистическа тайна
За да се гарантира тайната на индивидуалните данни, някои от получените резултати не са
публикувани самостоятелно, а са заместени с “c” (конфиденциални) или са обединени. Това са
случаите, когато:
 Има по-малко от 3 кланици в разглежданата категория;
 Една от кланиците в разглежданата категория обхваща повече от 85% от дейността в тази
категория.
Публикацията е приключена редакционно на 15.06.2021 г.
Редакция: МЗХГ, отдел “Агростатистика”

За повече информация: МЗХГ, отдел “Агростатистика”
E-mail: agrostat@mzh.government.bg
Интернет страница на МЗХГ- http:// www.mzh.government.bg
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Европейската агенция по безопасност на
храните (EFSA) разширява разяснителната
кампания във връзка с африканската
чума по свинете
Нови страни в Европа
бяха добавени към списъка, където експертите ще
обяснят на земеделските
производители как да защитят своите животни и
тяхната икономика.
Миналото лято Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA)
стартира голяма кампания
за повишаване на осведомеността за болестта африканска чума по свинете
в Югоизточна Европа. Кампанията се
проведе в партньорство с местните
власти в страни, включващи „регион
на загриженост“ - Албания, Босна
и Херцеговина, Хърватия, Гърция,
Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Словения - поради
близостта им до страни, където има
огнища на АЧС. Междувременно Гърция и Сърбия съобщиха за няколко
случая на африканска чума по свинете във ферми.
Сега EFSA разширява кампанията, която е насочена предимно към
земеделските производители - в Бъл-

гария, Чехия, Литва, Латвия, Полша,
Словакия, Естония, Унгария и Румъния. „Като научна организация ние
работим неуморно, за да провеждаме оценки и да правим препоръки,
които могат да помогнат на страните,
застрашени от африканска чума по
свинете, да защитят своите животни
и икономиките си. Миналата година
решихме да изведем нашата наука
в областта и да покажем, че EFSA е
ангажирана за подпомагане на земеделските производители и други,
които живеят в сянката на това заболяване. Кампанията беше добре при-

ета в държавите и сега ние
отиваме по-далеч с нашето
послание за откриване, предотвратяване и докладване.
Кампанията допълва текущите усилия на Европейската комисия и други международни
организации, насочени към
изкореняване на болестта в
Европа “, каза Николаус Криз,
ръководител на звеното за
здраве на животните и растенията на EFSA.
Кампанията има за цел да
повиши осведомеността и разбирането за АЧС във всички 18 страни и
е насочена към хора, които влизат в
контакт с домашни прасета и диви
свине, особено свиневъди. Тя се изпълнява с безценното съдействие на
местни ветеринарни организации,
фермерски групи, ловни сдружения,
гранична полиция и други заинтересовани органи.
От средата на юли Германия е
добавена към списъка на страните,
изправени пред случаи на АЧС в индустриални стопанства.
Източник: Euromeat

Поголовието в Нова Зеландия на рекордно
ниско ниво
Поголовието в Нова Зеландия на рекордно ниско
ниво. За поредна година поголовието от овце в Нова
Зеландия намалява. Към 30 юни в страната са преброени 25 милиона животни, или с 200 хиляди помалко в сравнение с година по-рано. Макар че през
последните 12 месеца броят на овцете в Нова Зеландия намалява по-бавно, тенденцията, започнала
преди няколко десетилетия, се запазва. Само
за последните 10 години страната е изгубила
над 5 милиона животни,
17% от поголовието,
наброявало през 1982
година рекордните 70
милиона.
Причината
за тазгодишния спад не
са толкова по-ниските
цени, които стопаните

получават за своята продукция, колкото сушата, обхванала през второто полугодие на 2020-та големи
региони. На места тя продължава и сега, което е довело до по-малко храна за животните и до преждевременното им предаване в кланиците. Това се отразява
и на броя на овцете майки, намалял с близо 1% до 16
милиона. За периода числеността на едногодишните
животни е паднала до 8 и
половина милиона. Последното преброяване на
добитъка в Нова Зеландия
показва също така, че стадото говеда е нараснало с
2 и половина процента до
почти 4 млн. животни. Това
е поредното увеличение
на поголовието, започнало през 2017 година.
Източник: agro.bg
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Русия се превърна в основен доставчик
на месо за Виетнам
Руският пазар е напълно наситен с птиче и
свинско месо. За по-нататъшно изграждане на
нови предприятия, за увеличаване на броя на
работните места и за плащане на повече данъци сега е необходим износ. В същото време
не само необятния Китай е обещаващ канал за
продажби, а огромен пазар наблизо е Югоизточна Азия.
През 2020 г. ръстът в износа на месни продукти възлиза на 49%, а през първата половина
на тази година - още 26%, според данните на
федералния център „Агроекспорт“ към Министерството на земеделието. На първо място, увеличението е във връзка с разширяването на доставките
на свинско месо за Виетнам.Поради огнищата на африканска чума по свинете (АЧС), страната беше принудена
да увеличи вноса на свинско месо. Русия получи достъп
до този пазар едва в края на 2019 г. И в края на първата половина на 2021 г. Русия излезе на първо място сред
страните - износители на месо за тази страна. През шестте месеца на тази година Русия е доставила 61,8 хил. тона
месо във Виетнам, тоест 2,6 пъти повече в сравнение със
същия период на 2020 г. Износът на свинско месо се е
увеличил 2,5 пъти, до 55 хил. тона. Изнесени са също 6,1
хил. тона птиче месо и 933 тона говеждо месо.
Китай остава най -големият купувач на месо от Русия.
В края на първото полугодие обемът на доставките за
Китай възлиза на 69 хил. тона, което е с 13% по-малко в
сравнение със същия период на 2020 г. Виетнам се превърна във вносител №2 на месо от Руската федерация.
„Югоизточна Азия е голям и обещаващ пазар. Страните от региона могат да бъдат алтернатива на износа
на месо за Китай. Това е важно, като се има предвид, че
китайският пазар на свинско месо е затворен за нас, а
доставките на птиче месо за Китай намаляват“, казва Алберт Давлеев, президент на Agrifood Strategies. На първо
място, ние се интересуваме от Виетнам, Индонезия, Малайзия и Филипините. Но не всички тези страни са отворени за нас. Малайзия е пазар за халал продукти, което
изключва свинското месо. Освен това изискванията на
Малайзия за халал продукти са малко по-различни - те
изискват допълнително сертифициране от малайзийските власти. Русия все още не е договорила ветеринарни
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сертификати за доставки за тази страна. Почти същото е
положението и с Индонезия, която е интересен пазар за
птиче, говеждо и свинско месо (Индонезия не е изцяло
мюсюлманска страна), но в същото време все още няма
ветеринарни споразумения. Следователно от страните
от Югоизточна Азия сега само Виетнам е отворена за доставка на месо от Русия. „Освен перспективите на самия
пазар, зоната за свободна търговия привлича, което ни
дава определени митнически предимства“, казва Давлеев. Според експерта, ако бъдат премахнати всички ограничения за доставки за Югоизточна Азия, капацитетът на
този пазар може да достигне 200-300 хил. тона за свинско
месо и до 0,5 млн. тона птиче месо. С отварянето на границите и завръщането на туристи са възможни и доставки на говеждо, агнешко и пуешко месо. Рано или късно
Русия ще се утвърди на този пазар, сигурен е Давлеев.
Не без причина Министерството на земеделието изпрати
първите аташета по земеделието в страните от Югоизточна Азия, отбелязва той.
Китай е най -големият купувач на руска храна от няколко години. Но техническите стандарти, бизнес правилата, предпочитанията на потребителите се различават
от това, с което сме свикнали в Русия, казва Дмитрий
Краснов, ръководител на Агроекспорт. Китай е не само
страната с най -голямо население, но и страната с най
-бързо нарастващи доходи. Ръстът на доходите води до
промяна в структурата на потребление, увеличаване на
дела на месото в диетата и увеличаване на търсенето на
сладкарски и млечни продукти. В резултат на това Китай
увеличава вноса на храни, който се е увеличил с 59% през
последните пет години. Русия не успя да се възползва напълно от конюнктурата на китайския пазар през последните години поради невъзможността да доставя свинско месо и регионализиране на зърнени култури, каза
Краснов. Въпреки това износът ни за Китай нараства, а
за птицевъдите например китайският пазар се превърна
в най -големия по отношение на износа. През последните години руският износ за Китай показва двуцифрени
темпове на растеж, в резултат на което през 2020 г. той е
повече от два пъти по-голям от този през 2017 г., а делът
на Китай в руския селскостопански износ се увеличава от
8% на 13%. „Потенциалът за значително увеличаване на
доставките за Китай има месото и месните продукти, растителните масла, брашното и сладкишите, сладкарските
изделия, млечните продукти“, каза експертът.
Източник: Российская газета

12

август 2021 г.

Мястото на ЕС в световната търговия

Дял на ЕС и някои страни в световния износ и внос на стоки

У

лесняването на търговията е
една от причините за съществуването на Европейския съюз
− страните в него се възползват от
премахването на бариерите пред
бизнеса, но също така насърчават
възможностите за взаимно изгоден
обмен с други части на света.
През 2019 г. ЕС е отговарял за
15,6% от световния износ и за 13,9%
от световния внос. Това прави блока
един от най-големите играчи в световната търговия наред с Китай и САЩ.

Търговски споразумения

Европейският съюз в момента има
около 130 търговски споразумения,
които или са действащи, или са в процес на приемане или актуализиране.
Тези споразумения са не само
възможност за намаляване на митата за европейските стоки, но и начин
за популяризиране на европейските
стандарти за качество и безопасност.
Те също така помагат за защитата на

Европейски износ и внос на стоки

Търговските споразумения на ЕС
определени наименования за произход като шампанско или сирене рокфор, които имат висока репутация за
качество и традиции.
Европейският съюз използва
споразуменията и за налагането на
трудови или екологични стандарти −
например, чрез спиране на вноса на
стоки, за производството на които е
използван детски труд.
През февруари 2020 г. Парламентът одобри търговско споразумение
с Виетнам, а през април 2021 г. Парламентът одобри споразумението за
търговия и сътрудничество между ЕС
и Великобритания. Много други споразумения са в процес на договаряне.

Износът и вносът на ЕС

Последователната търговска политика на ЕС носи много предимства

на европейския бизнес. Търговските споразумения отварят вратите на
чужди пазари за европейските фирми
и изравняват условията на конкуренция на европейския пазар, като заставят чуждестранните производители
да се съобразяват с нормите на ЕС.
Пандемията засегна силно вноса
и износа на ЕС през 2020 г., но тъй
като спадът при вноса бе по-голям,
положителното търговско салдо се
увеличи на 217 млрд. евро от 192
млрд. евро през 2019 г.
Най-големият пазар за европейския износ през 2020 г. продължи да
бъде САЩ с дял от 18,3% от общия
износ на ЕС, следват Великобритания
(14,4% от общия износ на ЕС) и Китай
(10,5%). Най-много вносни стоки през
2020 г. са дошли от Китай.
Източник: БТПП

Нови издания на АМБ
от поредицата
Сборници с
традиционни български
рецептури и технологии:

t u
ШУНКИ-ВАРЕНИ И
ВАРЕНО-ПУШЕНИ И
СУРОВО-СУШЕНИ
Цена 12 лв.

КОНСЕРВИ
МЕСНИ И МЕСОРАСТИТЕЛНИ
Цена 12 лв.

Книжките може да поръчате в офиса на АМБ:
тел .02 971 26 71 или
по e-mail: office@amb-bg.com
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Къде най-често дебнат нелоялните
търговски практики
Как да се предпазваме от нелоялните търговски
практики? Първо като се научим да ги разпознаваме,
но също и ако знаем къде те са най-чести.
Един от начините да разберем
къде най-често се прилагат нелоялни търговски практики (НТП) е като
анализираме актовете за забрана
издавани от Комисията за защита
на потребителите (КЗП). За целта събрахме и анализирахме 167 влезли в
сила акта от електронния регистър
на Комисията през 2018, 2019 и 2020
г., а събраната информация систематизирахме по критериите - икономически сектор/търговец; правна квалификация; описание на нелоялната
търговска практика.
От проучените 167 акта, най-голям е делът на актовете, влезли в
сила през 2018 г. - 71,26%. През
следващите години делът намалява,
съответно – през 2019 г. – 18,56%, а
през 2020 г. – 10,18%, което най-общо
се обяснява с дългия процес на влизане в сила на актовете (от 1 до 3 години). Това налага извода, че административните и съдебни процедури са
бавни и не особено ефективни - една
установена по законовия ред нелоялна търговска практика реално се
обявява и санкционира след дълъг
период от 2-3 години, което в значителна степен обезсмисля нейната актуалност и публично оповестяване.

Икономически сектори

Анализът показва, че най-голям е
делът на извършените и установени
нелоялни практики в три икономически сектора:
 В икономически сектор „Услуги, свързани с почивка” са установени 75 случаи на НТП или 44,91% от
всички за периода 2018-2020 г..
 В икономически сектор „Потребителски стоки” - 58 случаи или
34,73% от всички за разглеждания
период.
 В икономически сектор „Електронна комуникация” (телекомуникационни услуги) – 22 случаи или
13,17%.

Видове практики

По критерия „Правна квалификация” влезлите в сила актове са

издадени на няколко правни
основания, групирани в две
основни категории: заблуждаващи практики и агресивни практики.
Заблуждаващи практики
Преобладаващ е делът на заблуждаващите практики – 158
(94,61%). Сред тях най-много са подвеждащите действия, съдържащи
невярна информация и следователно подвеждащи - 110 (69,62%). Делът на тези практики е значителен
и представлява 65,87% от всички
влезли в сила актове през разглеждания тригодишен период. Този вид
заблуждаващи практики се срещат
най-често при продажба на стоки в
търговския обект - 26 и в електронната търговия - 6. А други 56 актове
са издадени за невярна информация
относно категорията места за настаняване (хотели, СПА центрове, къщи
за гости и др.)
На второ място по разпространение са подвеждащите бездействия – заблуждаващи практики, които премълчават или прикриват
съществена информация, или я
предоставят по неясен, неразбираем или двусмислен начин, или не
я предоставят своевременно на
потребителя. Броят на тези практики
е 17 (10,76%).
Тези практики най-често се срещат в секторите, свързани с продажба на потребителски стоки в търговския обект - 6 нарушения, също и при
услуги, предоставяни в ресторанти и
барове – 4, както и при телекомуникационни услуги – 4.
На трето място са заблуждаващите практики, които противоречат на
изискването за добросъвестност
и професионална компетентност.
Техният брой е 9 (5,7%) и се срещат
в сектор „Потребителски стоки” – 3
нарушения и сектор „Електронна комуникация” – 2.
Агресивни практики
Делът на агресивните практики

е 9 или 5,39% от всички влезли в
сила актове за разглеждания тригодишен период.
Най-голям е делът на агресивните практики, при които чрез принуда се налагат прекомерни и несъответстващи на целта извън
договорни пречки пред потребителите (77,78% от разгледаните агресивни практики).
Преобладаващият брой агресивни практики – 6 от общо 9 са установени в икономически сектор „Електронна комуникация”,
където
активна дейност развиват предимно
трима търговски оператори и където, както вече посочихме, дейността
им се осъществява при ограничена
конкурентна среда.

Описание на практиките

По критерия „Описание” прави
впечатление многообразието от нелоялни практики, най-често срещаните от които са заблуждаващите
практики, свързани с:

предоставяне на невярна и
подвеждаща информация, описана
върху етикетите на съответен продукт;

непредставяне своевременно/премълчаване на съществена
информация, което може да направи
неизползваем даден продукт;
 заявяване на хранителна или
здравна претенция за продукт, без да
има основание за това;
 рекламиране на продукти на
промоционална цена, а на каса по
различни причини цената е по-висока;
 твърдение, че предложението
е част от маркетингова кампания на
световна марка;
 по неясен и двусмислен начин
се предлага информация за допъл-

q
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нителна услуга, поради което последиците за потребителя са неблагоприятни – дължи разноски;

предлага се първоначален
безплатен абонамент за нова услуга,
но е спестена информацията, че за
всеки следващ ваучер се заплаща определена такса;
 предлага се продукт, като се
премълчава информация дали същият е съвместим с ползваната услуга/
продукт;

невярна и подвеждаща информация относно категорията на
мястото за настаняване – твърди се
по-висока категория от действителната;
 прикрива се съществена информация относно начина на формиране на цената на хранителната
порция;

невярна, следователно подвеждаща информация относно категорията на заведението за хранене.
Най-често срещаните агресивни
търговски практики са:
чрез принуда се отнема свободата на избор на потребителя, като
се изисква от него да закупи цял
комплект от артикули/услуги, които
в действителност могат да се закупуват поотделно;
 създават се всякакви пречки,
напр. спиране достъпа до някоя от
услугите, по която потребителят е изряден платец, за да се принуди той да
заплати спорно задължение по друг
договор, сключен със същия оператор;
 отказва се приемане на писмени волеизявления от потребителя, като му се създават прекомерни
пречки:

изисква се волеизявление
само лично от титуляра по съответен
договор с оператор(не се допуска
представителство);
 ако волеизявлението е в свободен текст – изисква се специална
форма – типова бланка;
 включване в пакета от услуги
на непоискана услуга, за която няма
изрично съгласие за получаване, но
се иска незабавно или разсрочено
плащане за нея;
 възползване от нестабилното
емоционално състояние на потребителя, напр. смърт на съпруг, като му
се внушава сключване на нов „изгоден” договор за телекомуникационна услуга, на името на починалия
съпруг.

август 2021 г.
Някои важни изводи

1. Значителна част от прилаганите нелоялни търговски практики
са сходни (напр. в сектор „Услуги,
свързани с почивки”), което говори
за систематичност в прилагането на
нарушенията и за ограничена професионална компетентност от страна
на търговските субекти в съответната сфера.
2. При по-голяма публичност и
своевременни и целенасочени информационни кампании, е възможно
подобни неблагоприятни за потребителя явления да бъдат преодолявани. Във връзка с това, приветстваме усилията на контролния орган
– КЗП – да организира и провежда
поредица от семинари, дискусии и
други обучителни форми за издигане нивото на професионална компетентност на групи търговци и за осигуряване на по-доброто познаване
на основни законодателни норми и
правила, в т.ч. тези, свързани с нелоялните търговски практики.
3. Множеството констатирани
случаи на прилагане на нелоялни
практики и извършения преглед на
размерите на глобите и санкциите,
които се определят във връзка с тях
показва, че в редица случаи извършените нарушения са с икономически
интерес, който многократно надвишава размера на наложената санкция.
Очевидни са ниските нива на глобите и санкциите, които се съдържат
в българското законодателство (от
1000/2000 лв. до 30000/50000 лв.) при
нарушения, свързани с прилагане на
нелоялни търговски практики. Тези
глоби и санкции не постигат задължителния възпиращ ефект. Считаме,
че санкцията следва да е съразмерна на икономическия интерес или
икономическата изгода на търговеца
от извършеното нарушение. Така, за
установени съществени нарушения
с голям обществен ефект, каквито са
например много от заблуждаващите
или агресивни практики, санкцията
следва да се калкулира като процент
от годишния оборот. Това би бил справедливият подход и спрямо големия,
и спрямо малкия търговец.
Съвети към потребителите
 Четете внимателно етикетите и описанието на характеристиките на желания продукт, а за всяко
съмнение относно действителните
качества на този продукт информирайте контролните органи или организация за защита на потребителите;

 Ако установите, че търговецът е премълчал и не ви е съобщил
своевременно съществена информация относно закупения продукт,
обърнете се към контролните органи
или организация за защита на потребителите;
 Изисквайте допълнително информация, ако след внимателно запознаване с етикети, предложения,
договори, условия за сключване на
потребителски договор сте установили, че търговецът ги поднася неясно/двусмислено/неразбираемо;
 Ако има разминаване между
цената, с която се рекламира даден
продукт/услуга и цената, която ви
искат на каса – не се колебайте и поискайте обяснение от търговеца. Ако
не сте удовлетворени от обяснението – не купувайте и информирайте
контролните органи или организация за защита на потребителите;

Ако получите предложение
за нова игра, нова услуга, ваучер и
др., четете внимателно условията,
особено тези, които са с по-дребен
шрифт – там обикновено има подводни камъни!

Отнасяйте се внимателно и
не приемайте безпрекословно прекомерните здравни претенции на
предлагани по различни канали
(медии, електронни сайтове, етикети, рекламни материали и др.)
продукти(напр.хранителни добавки).
Често това е подвеждаща търговска
практика.

Винаги проверявайте чрез
различни канали (електронни сайтове, мнения на потребители, класации, регистри и др.) информацията
относно категорията на желано от
вас място за настаняване или заведение за хранене, за да предотвратите неприятни изненади при посещение на място.
Методология на проучването
В проучването са обхванати:
167 броя влезли в сила актове на
председателя на КЗП за тригодишния период 2018-2020 г.
Метод на изследване: Събиране, систематизиране и анализиране на информацията, публикувана
в Регистъра „Нелоялни търговски
практики” (на интернет страницата на КЗП), с времеви обхват на
тази информация - 01.01.2018 г. –
30.11.2020 г.
Със съкращения
Източник: Активни потребители
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24 изумителни факта за прасетата
1. Прасетата лягат близо едно
до друго и предпочитат да спят нос
до нос. Те мечтаят, както и хората. В
естествената си среда свинете прекарват часове в игра, слънчеви бани
и проучване.
2. Прасетата общуват постоянно помежду си.
3. Новородените прасенца се
научават да бягат по гласа на майките си и да разпознават собствените
си имена.
4. Прасетата майки пеят на
своите млади, докато кърмят.
5. Прасетата имат добро чувство
за посока и винаги намират пътя си
към дома, дори на големи разстояния.
6. Те предпочитат да се хранят
бавно и да вкусват храната си.
7. Въпреки общото схващане,
прасетата са чисти животни. Ако им
се предостави достатъчно място, те
ще внимават да не зацапат зоната,
където спят или ядат.
8. Прасетата не се „потят като
прасета“, те всъщност не са в състояние да се потят.
9. Те обичат да се къпят във вода
или кал, за да се поддържат хладни,
но всъщност предпочитат водата
пред калта.
10. Прасетата са изключително
интелигентни. Те са любопитни и
проницателни животни
11. Прасетата са много спокойни
животни, рядко проявяват агресия.
Изключението, както при много животни, е когато майката (свиня) с младото си потомство е провокирана
или заплашена.
12. Дивите прасета играят важна
роля в управлението на екосистемите и поддържането на биологичното
разнообразие. Чрез вкореняване и
по този начин нарушавайки почвата, те създават зони за ново колонизиране на растенията. Те също разпространяват плодни растения, като
разпръскват семената им.
13. Прасетата имат огромно обоняние. Големият кръгъл диск на хрущяла на върха на муцуната е свързан
с мускул, което му дава допълнителна гъвкавост и сила за вкореняване в
земята.
14. Уинстън Чърчил отлично казва, че „Кучетата се грижат за човека.
Котките гледат надолу когато човек
ги гледа, а прасетата ни гледат право
в очите, като равен с равен.“
15. Прасето е последното от 12те животни в китайския зодиак. Свинята се свързва с богатство, честност,
щастие и мъжество.

16. Прасетата имат 15 000 вкусови рецептори! Хората имат
9 000.
17. Възрастно прасе
може да пробяга до 18 км
за час.
18. Прасетата пият до 50
литра вода всеки ден.
19. На земята има около 2
милиарда прасета!
20. Прасетата живеят на
всеки континент, с изключение
на Антарктида.
21. Прасетата имат 4 пръста
на крака, но ходят само на 2.
22. Хората с алергии понякога
имат прасета като домашни любимци, защото тяхната козина не
ги дразни.
23. Прасетата са лесно обучени да ходят на каишка, да използват кутия за отпадъци и да правят
трикове.
24. В Дания има два пъти повече прасета, отколкото хора!
actualno.com

международно изложение
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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
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наÑÆÏ
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ñå èçâúðøâà
ñ òðàíñïîðòíèсредства
ñðåäñòâà на
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с транспортни
íà ôèðìàòà
ïðåôåðåíöèàëíè öåíè.
фирмата
наíà
преференциални
цени.

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

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно

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

Ôèðìà Äæèåâ ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì
ñëåäíèòå ñâîè èìîòè:

Фирма Джиев АД отдава под наем

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

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

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

За контакт: тел. 0884 119 108

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

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

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

ЛАГА свинско трупно драно и свинско трупно белено

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

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

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

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

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

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

матични трейсийлъри, термоформовъчни машини. За

„ÌÓËÒÈÂÀÊ
ÐÈÑÅÉË”
ïðåäëàãàЕООД.
ìíîãîîáðàçèå
контакт: „МУЛТИВАК
БЪЛГАРИЯ“
Тел./факс:îò02âèñî988
êîêà÷åñòâåíè
íåìñêè
ìàøèíè
55 00, 02 988 ôàáðè÷íî
55 88. GSMðåöèêëèðàíè
0886 027 616;
e-mail:
office@ñ
bg.multivac.com.
www.multivac.bg
ìàðêà
MULTIVAC: åäíîêàìåðíè
è äâóêàìåðíè âàêóóì îïàêîâú÷íè ìàøèíè, ïîëóàâòîìàòè÷íè è àâòîìàòè÷íè òðåéñèéëúðè, òåðìîôîðìîâú÷íè ìàøèíè. Çà êîíòàêò: Ìóëòèâàê
ТРУДОВА БОРСА:
Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, òåë/ôàêñ: 029885500 è 029885588,
Месопреработвателна фирма търси технолог –
ìîáèëåí: 0886 027 616, e-mail: office@ bg.multivac.com,
тел. 0888 92 59 22
web:www.multivac.bg

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