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Комплексни решения за
месопреработвателната промишленост

■ Технологично
оборудване

■ Гъвкави
опаковки

■ Самозалепващи
етикети

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

Моята ERP.  
Тя ми улеснява 
решенията.
Вземането на правилни решения – това сега 
е най-важното за всяко месопреработвателно 
предприятие. Подробни отчети, най-актуалните данни 
от производството, развитие в поръчките: CSB-System 
Ви дава точно тази прозрачност с натискането на един 
клавиш. За да можете да вземате сигурни решения 
дори в несигурни времена.

www.multivac.bg
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Д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта представи:

Основната цел на проекта:

Посредством съвместни действия на социалните партньори да се допринесе за: 
	 преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания, привеждането им в съответ-

ствие с нуждите на бизнеса и по този начин ускоряване на дигитализацията, 
	 идентифициране на конкретните дефицити от специфични дигитални умения по пилотни професии/длъж-

ности;
	 тестване на постигнатите резултати в реална работна среда и прецизирането им;
	 осигуряване на връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда 

за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие и осигуряваща 
устойчиви работни места.

Необходимостта от дигитални умения 
в месната индустрия

На 22 февруари по Проект BG05M9OP001-1.128-0004 
Развитие на дигиталните умения на АИКБ се проведе 
кръгла маса на тема „Представяне на Доклад за иденти-
фицираните основни и специфични умения по ключови 
професии/длъжности в 13 икономически дейности (сек-
тора)“ в хибриден формат. Един от секторите, включени в 
проекта е сектор 10.1. Производство и преработка на 
месо; производство на месни продукти, без готови яс-
тия. Във форума участваха г-н Иван Кръстев – заместник 
министър на труда и социалната политика, г-н Смилен 
Вълов – изпълнителен директор на Агенция по заетостта 
и инж. Марияна Павлова - председател на Националната 
агенция за професионално образование и обучение.

Основни дейности:

Идентифицирани са общо 67 ключови професии за 13-те изследвани икономически дейности/сектори. За месна-
та индустрия са идентифицирани следните 5 професии/длъжности:
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Приключили дейности до момента:

	 За идентифициране на общите и специфични умения за всяка 
професия/длъжност беше адаптирана Методологията разработена в рамките на Компонент 1;
	 Разработен алгоритъм за идентифициране на ключови професии/длъжности в 13-те икономически сектора;
	 Проведени на 20 мозъчни атаки;
	 Проведени 10 кабинетни проучвания и подготвени 10 доклада;
	 Разработени 13 на въпросници за провеждане на проучвания;
	 Проведено анкетиране в 116 предприятия;
	 Разработен Доклад за идентифицираните специфични дигитални 
умения за всяка от 67-те ключови професии/длъжности. 

Доц. Албена Накова – Манолова и Асенка Христова – ключови експерти по проекта представиха основни и 
специфични дигитални умения за идентифицираните 67 професии. През м. януари 2022 г. е проведено количествено 
емпирично изследване в 116 предприятия, 7 от които месопреработвателни (съгласно предварителното задание) за 
установяване на състоянието и потребностите от дигитални умения в идентифицираните ключови професии/длъж-
ности в 13-те изследвани сектора. Изследването е проведено съгласно разработената по Компонент 1 Методология 
и е реализирано на основата на адаптирани методологии, в съответствие с изискванията на Компонент 1.

На базата на Европейската рамка на дигиталните компетентности DigComp 2.1 беше направен анализ на очаква-
ните дигитални умения, оценени като изключително важни и много важни за ключови професии за 13-те изследвани 
икономически дейности/сектори.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Оператор в ХВП 
Работници по преработка  

на месо, риба и др.  

Началник производство 
Инженер-технолог,  
хранително-вкусова  

промишленост  

Инженер качество 
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ЕП призовава страните от ЕС да спазват хуманно-
то отношение към животните по време на транспорт 
и да преминат към транспортиране на месо, а не на 
живи животни.

Всяка година милиони живи животни се транспор-
тират по шосе, море, железопътен транспорт и въздух 
в рамките на ЕС и извън него с цел клане, угояване или 
развъждане. Благосъстоянието им по време на тези пъ-
тувания би трябвало да бъде гарантирано от специални 
правила на ЕС, в сила от 2005 г.; оказва се, обаче, че това 
не е така.

Анкетната комисия на Парламента, създадена през 
юни 2020 г., за да проучи предполагаемите нарушения 
на правилата на ЕС за превоз на животни, стигна до за-
ключението, че разпоредбите на ЕС в тази област не ви-
наги се спазват в държавите членки и не отчитат напълно 
различните потребности на животните. Най-очевидните 
нарушения включват липса на достатъчно пространство 
над животните, вода или храна за транспортираните 
животни, негодността на животните за транспортиране 
и пренаселеност. Използват се неподходящи превозни 
средства, а транспортът понякога се извършва при екс-
тремни температури и продължително време за пътува-
не.

За да се подобри положението, в четвъртък членове-
те на ЕП приеха препоръки с 557 гласа „за“, 55 гласа „про-
тив“ и 78 гласа „въздържал се“. Те призовават Комисията 
и страните от ЕС да увеличат усилията си за спазване на 
хуманното отношение към животните по време на транс-
портиране, да актуализират правилата на ЕС и да назна-

чат комисар на ЕС, отговарящ за хуманното отношение 
към животните.
v	Ограничаване на времето за пътуване 
 и осигуряване на достатъчен комфорт
Времето за транспортиране на домашните животни, 

които отиват за клане, не трябва да надвишава осем часа, 
изискват членовете на ЕП, а бременните животни в по-
следната третина на бременността не трябва да се транс-
портират повече от четири часа. Те казват, че неотбити от 
кърмене телета на възраст под четири седмици не тряб-
ва да се транспортират, освен ако не се транспортират от 
земеделски стопани и на разстояние, по-кратко от 50 км.

Членовете на ЕП искат камери за видеонаблюдение в 
транспортните средства, особено при товарене и разто-
варване. Националните органи трябва да одобряват пла-
новете за пътуване на животните само ако се прогнозира 
температурата да бъде между 5ºC и 30ºC. Членовете на ЕП 
допълват, че температурата, влажността и нивата на амо-
няк в превозните средства трябва да се записват.
v	Сложете край на износа на живи животни
Членовете на ЕП критикуват липсата на система за 

контрол на транспортирането на животни за страни из-
вън ЕС. Те изискват от държавите членки да инспектират 
всички пратки за страни извън ЕС, за да се уверят, че жи-
вотните са хранени и хидратирани, че устройствата за 
поене функционират правилно и че разполагат с доста-
тъчно пространство. Износът на живи животни трябва да 
бъде одобряван само ако е в съответствие с европейски-
те стандарти за хуманно отношение към животните.
v	Транспортиране на месо вместо 
 на живи животни
Евродепутатите приканват да се премине към по-

ефективна и етична система, която да дава предимство 
на транспортирането на сперма или ембриони пред раз-
плодните животни, както и на трупове и месо пред живи 
животни, които се превозват за клане. Те призовават 
Комисията спешно да представи, не по-късно от 2023 г., 
план за действие в подкрепа на този преход, включител-
но предложение за специален фонд за свеждане до ми-
нимум на социално-икономическите последици от про-
мените, които трябва да бъдат направени.

Животните трябва да бъдат 
по-добре защитени по време на 

транспортиране
Правилата на ЕС за транспортиране на животни са 
остарели, подвеждащи и не се прилагат добре

Необходима е нова актуализация и повече полити-
ческа воля

Ограничаване на времето за транспортиране, пови-
шаване на комфорта на животните и по-строг кон-
трол на износа
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Общо 70 млн. лв. ще получат 
свиневъдите и птицевъдите по 
схемите за хуманно отношение 
през 2022 г., реши на свое заседа-
ние на 4 февруари Управителният 
съвет на Държавен фонд „Земеде-
лие“.

Одобреният финансов ресурс 
е по 35 млн. лв. за всяка схема - 
„Помощ за реализирането на до-
броволно поети ангажименти за 
хуманно отношение към птици-
те» и „Помощ за реализирането на 
доброволно поети ангажименти 
за хуманно отношение към сви-
нете”.

Помощта по двете схеми за 
хуманно отношение се предос-
тавя на стопанство за покриване 
на допълнителни разходи или 
пропуснати доходи, свързани с 

изпълнение на добро-
волни ангажименти за 
хуманно отношение 
към животните, поети 
за най-малко 5 години.

През 2021 г. ДФ „Зе-
меделие“ изплати на 
288 земеделски стопа-
ни общо над 73 млн. 
лв. (73 873 818 лв.) по 
схемите за хуманно от-
ношение към свинете и птиците. 
67 свиневъди получиха 37 980 
605 лв. по държавната помощ за 
хуманно отношение към свинете. 
35 893 213 лв. за хуманно отно-
шение към птиците получиха 221 
стопани.

Предстои Министерство на зе-
меделието и Държавен фонд «Зе-
меделие» да изготвят указания за 

Одобрени са 70 млн. лева за хуманно 
отношение към свине и птици

прилагане на схемите за хуманно 
отношение.

За периода от 10 до 16 февруа-
ри 2022 г. ДФЗ – РА нареди за пла-
щане 2 081 862,25 лв. по 4 проекта 
по подмярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селско-
стопански продукти“.

ДФ „Земеделие“ – РА

„Ние, свиневъдите, сме в ситуация, в която по-
ради ред фактори имаме рекордно високи цени на 
фуражите и рекордно ниски цени на месото, поради 
което генерираме реалистични, доста сериозни за-
губи. И тъй като на това не се очертава краят, кога се 
промени пазарната тенденция, защото не се виждат 
някакви фактори, които могат да променят ситуаци-
ята, потърсихме по някакъв начин подкрепа, така 
че да можем да оцелеем, докато пазарът се обърне,  
промени се тенденцията и ние сме в състояние да 
съществуваме нормално. Тук на нас това ни е основ-
ния проблем – въпрос на оцеляване“, каза за Агро-
зона Цветан Илиев, член на УС на Асоциацията на 
индустриалните свиневъди, които днес бяха на сре-
ща с министъра на земеделието Иван Иванов.

Според него представителите на земеделското 
министерство са наясно в какво тежко състояние се 
намира браншът и предстои да се търси решение.

Цветан Илиев прогнозира, че вероятно от сред-
ствата, които бяха оповестени миналата седмица 
като допълнителни за помощи към стопаните, ще 
има и свиневъдите, но все още не е ясно каква ще 
е сумата. „Ние имаме една одобрена от ЕС мярка за 
хуманно отношение за животните, по която получа-
ваме компенсации за пропуснати ползи и основно 
през нея можем да получим някакъв вид подпома-
гане, така че има някакъв инструмент, въпросът е да 
се възползваме максимално от него, за да можем да 
оцелеем“, допълни той.

Вече има индикации, че част от свиневъдите на-
маляват поголовието на прасета в стопанствата си. 
По мнението на Илиев обаче това не е нещо голямо.

„Това няма да окаже много голямо влияние на 
нашия пазар, защото ние сме свързани с европей-
ския пазар, затова когато там има животни и месо 
в изобилие, ще има и на нашия пазар, ние сме ска-
чени съдове. Докато няма и там някакви съществе-
ни редукции на поголовието, засега не се очертава 
някаква промяна на ситуацията“. Той призова още: 
„Яжте свинско, докато е евтино, след това може би 
ще се обърне тренда, но засега по-евтина храна от 
свинското месо няма, пък то си е и вкусно“

Агрозона

Свиневъди след среща в мзм: търси се 
решение за подпомагане

От бранша призовават да се купува 
българско месо
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Китай, най-големият 
пазар на свинско месо 
в света е внесъл 2,8 
млн. тона свинско месо 
на стойност 8 млрд. до-
лара от януари до ав-
густ 2021 г., се посочва 
в доклад на IndexBox. В 
сравнение със същия 
период, година по-рано 
обемът на вноса остава 
почти непроменен, до-
като в стойностно из-
ражение покупките на-
растват с 3%. Данните, предложени 
от Главна митническа администра-
ция, обаче показват тенденция към 
намаляване на вноса на месо през 
втората половина на 2021 г.

Доставките на свинско месо от 
САЩ спаднаха с 36% до 340 000 
тона, докато Испания и Бразилия 
рязко увеличиха износа си за Китай. 
Спрямо същия период на 2020 г. по-
купките от Испания са се увеличили 
със 70% до 900 000 тона или със 76% 
до 2,6 млрд. долара в стойностно 
изражение. Доставките от Бразилия 
нараснаха с 25% до 360 хиляди тона 
или с 21% до 1,2 млрд. долара в па-
рично изражение.

През 2022 г. се очаква вносът на 
свинско месо в Китай да спадне с 5% 
поради нарастващото производство 
в страната. Очаква се китайското 
правителство да подкрепи големи 

Това е една от прог-
нозите на доц.д-р Божи-
дар Иванов, директор на 
Института по аграрна 
икономика, който обобщи  
прогнозите в началото 
на 2022 година  в отговор 
на въпроси на в.”Български 
фермер”/04.01.22 г./ за ико-
номиката, земеделското 
производство, храните  и 
цените:

“Най-силен натиск от инфла-
цията ще усети преработвателния 

ефективност и субсидии.
Трудна година за земедел-
ците и производители на 
храни се очертава 2022 г. 
Към някои по-благосклон-
на, към други по-тежка, 
но със сигурност в следва-
щите 12 месеца всички ще 
усетят натиска на инфла-
цията. От една страна ще 
има съпротива на вери-

гите и потребителите за по-ниски 
цени, а от друга – всички ще бъдат 
притиснати от покачващите разхо-

5% спад на вноса на свинско месо в Китай за 2022 г.
„Мерките за правителствена подкрепа за китайските производители на свинско месо се очаква 

да увеличат броя на поголовието и да намалят вноса тази година“ – докладва IndexBox.

свиневъдни компании, за да про-
дължат да разширяват стадата си.

Статистика за вноса на свинско 
месо в Китай - 2020 г:
Вносът на свинско месо в Китай 

нарасна от 2,0 млн. тона през 2019 г. 
до 4,3 млн.тона през 2020 г. В стой-
ностно изражение покупките скочи-
ха от 4,5 млрд. долара на 11,9 млрд. 
долара. Испания (934 хил. тона), 
САЩ (696 хил. тона) и Бразилия (481 
хил. тона) бяха водещите доставчи-
ци на свинско месо за Китай, с ком-
биниран дял от 49% от общия внос. 
В стойностно изражение най-голе-
мите доставчици на свинско месо за 
Китай са Испания (2,7 млрд. долара), 
САЩ (1,6 млрд. долара) и Бразилия 
(1,6 млрд. долара), с комбиниран дял 
от 49% от общите доставки.

През 2020 г. САЩ отбелязаха най-
висок темп на ръст на доставките 

сред водещите достав-
чици. Вносът на свин-
ско месо от Америка се 
е увеличил три пъти в 
стойностно изражение. 
Средната цена за внос 
на свинско месо въз-
лиза на 2761 долара за 
тон през 2020 г., което 
е 22% повече спрямо 
предходната година. 
Средните цени варира-
ха до известна степен 
между основните дос-

тавчици. През 2020 г. най-високите 
цени са регистрирани за цените от 
Бразилия (3 254 щ. д. на тон) и Дания 
(3 009 щ. д. на тон), докато разходите 
за САЩ (2 351 щ. д. за тон) и Канада (2 
369 щ. д. на тон) са сред най-ниските. 

Според полския пазарен ана-
лизатор Jacek Strzelecki, през 2022 
г. Китай може да достигне 100% в 
самозадоволяването със свинско 
месо. „Производство на свинско 
месо в Китай: 2021 г. - 96% самоза-
доволяване; 2022 г. - 100%; 2023 г. - 
102% самозадоволяване. Прогноза 
за поголовието свине в Китай: 2022 г. 
- 504 млн. единици; 2023 г. - 554 млн. 
единици“, каза г-н Strzelecki в tweet. 

Ефектът ще бъде усетен от голе-
ми играчи като Бразилия, Испания, 
САЩ и Канада.

Източник: Euromeat news

Прогнози, 22: доц. д-р Божидар Иванов, Институт по аграрна икономика /ИаИ/ за 
в. ”Български фермер” :преработвателите ще са най-засегнати от инфлацията. Ще растат 

повече и цените на животинските продукти.

сектор, по-малко ще се разпреде-
ли върху фермерите. За да оце-
леят, те ще трябва да разчитат на 
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ди. Кое ще влияе на цените на зе-
меделските стоки и какво година 
очакваме специално за Български 
фермер представя доц. д-р Божи-
дар Иванов своята годишна прог-
ноза на Института по аграрна ико-
номика.

 Икономика през 2022 
година
Вече все повече се говори и се 

определят последните две години 
като „странни” и „интересни”. Това, 
което се влага в този смисъл, са без-
прецедентните събития и цялата 
обстановка, свързана както с панде-
мията от КОВИД-19, от обществени-
те мерките и ваксинацията – опре-
делена като „дума на годината”, така 
и заради положението на световна-
та икономика. Още от самото начало 
на избухване на пандемията от КО-
ВИД-19 мнозина специалисти и све-
товни лидери заявяваха, че светът 
вече няма да е същият, като сякаш 
поява на две епохи – времето преди 
и времето след КОВИД-19. Това про-
дължава да звучи малко абстрактно 
и да не е изпълнено с конкретно съ-
държание, но определено се вижда, 
че само за две години, животът на 
съвременното общество се измени 
коренно.

Не само, че се отрази психологи-
чески върху хората, но в икономиче-
ски аспект разкри рисковете от дъл-
боката глобализация, разделението 
на труда и специализацията. Най-
либералните икономически теории, 
които до ковид кризата много често 
звучаха актуално и релевантно, кои-
то отстояваха твърдението, че иконо-
миката и обществената организация 
могат да съществуват без държава, 
се оказаха опроверган. Неокласи-
ческата икономика, която основава 
всичко на пазара и на силите на тър-
сене и предлагане, също в момента 
не може да намери всички отговори 
на икономическите явления и про-
цеси и се нуждае от обновяване и из-
следователско развитие.

КОВИД-19 отключи процеси и 
промени, които не могат да се обяс-
нят с принципите, концепциите и 
постановките, които съвременното 
общество познава и на които гради 
своя живот. Това объркване и нело-
гичност е в основата да се говори за 
странни и интересни времена, като 
метафора на променящия се съвре-
менен светоглед.

 

им. От икономическа гледна точка 
причините за инфлацията основно 
са три: превишаване на търсенето 
над предлагането; повишаване на 
разходите за производството на 
стоките и услугите; и външно пре-
насяне на по-високи цени в иконо-
мическата система по национал-
ните и стоковите пазари.

Сегашното инфлационно поло-
жение може да се обясни с начина, 
по който функционира пазарът при 
нормални условия, като ценово рав-
новесие и съотношение между от-
делните стоки и услуги. Това ще рече, 
че например цената на царевицата е 
около 0,9 пъти от цената пшеницата и 
0,37 пъти от цената на соята. За учас-
тниците на пазара и икономиката е 
важно това съотношение, а при как-
ви стойности това се случва, зависи 
основно от паричната маса.

Днешните „фаятни” пари не са 
само средство за размяна, но и спе-
циална стока, като когато нейното 
предлагане се повишава, другите 
стоки също реагират повишаващо. 
По данни на ОИСР – Организация за 
икономическо сътрудничество и раз-
витие, само парите в обръщение и 
спестяванията са нараснали от 2020 
г. почти 3 пъти.

Неминуемо това води до повди-
гане на цялата ценова икономика, 
което по същество се проявява чрез 
инфлацията.

Земеделските пазари са част от 
това и освен от фундаментални фак-
тори на търсене и предлагане се дви-
жат и от общата макроикономическа 
и монетарна среда. Покачването на 
цените на земеделските пазари за-
почна още от есента на 2020 г., когато 
стана ясно, че вероятно през ново-
то десетилетие цените на земедел-
ските стоки ще бъдат с 20-30% над 
средните цени от предишното де-
сетилетие. Този процес още не е за-
вършил, като през 2021 г. нарастваха 
основно цените на зърнените и мас-
лодайни култури. Макар, че цените 
на животинската продукция остават 
относително непроменени, тяхното 
повишение ще продължи през 2022 
година.

Инфлацията ще се отразява на 
потреблението, като ще има макси-
мален натиск по веригата на стой-
ността това повишение на цените 
да бъде плавно. Този натиск ще бъде 
най-силен върху преработвателната 
промишленост и макар по-малко ще 

Световната икономика 
и земеделие: Цените на 
животинската продукция 
оставаха непроменени, но 
не и през 2022 г.
  Докато през 2020 година, КО-

ВИД-19 кризата нанесе удар върху 
потреблението (не толкова заради 
намалените доходи, но в по-голяма 
степен заради намалената иконо-
мическа и потребителска активност 
в условията на опасност от зараза); 
през 2021 година световната иконо-
мика се възстанови. Но това е съпът-
ствано от почти повсеместна инфла-
ция.  По данни на Международния 
валутен фонд инфлацията на по-
требителските стоки за 2021 г. ще 
е около 5,8%.

Това в никакъв случай не е тол-
кова високо, защото в последните 30 
години е имало дори и много по-ви-
соки нива на покачване на потреби-
телските цени, като до 2005 г. годиш-
ният ръст на потребителските цени в 
световен мащаб е бил 9-10%.

Необичайното е, че през 2021 г. 
се отчете рекорден годишен ръст на 
цените на основните стоки и ресур-
си, като по данни на ФАО през месец 
ноември 2021 г. има 27% увеличение 
на земеделските стоки на годишна 
база. Това не е наблюдавано от 1961 
г., откогато се води такава статистика. 
(А както ни учи съвременната наука, 
икономиката става все по-зависи-
ма от потреблението, което зависи 
от цените, които пък са повлияни от 
разходите за производство.)

Същевременно при цените на 
енергията, като петрол и природен 
газ, ценовите равнища се покачват, 
но световната икономика е вижда-
ла и много по-високи котировки. Не 
така стоят нещата при металите, къ-
дето злато, мед, алуминий имат дори 
над 30% увеличение за година.

При минералните торове също е 
достигнат ценови връх, като през но-
ември 2021 г.карбамидът от приста-
нище Черно море е нараснал с 260% 
за година.Неазотните торове също 
имат повишение за година с над 2 
пъти.

Цената на електроенергията на 
едро на Европейските енергийни 
борси за година се е увеличила сред-
но 2,5 пъти.

Ценовата инфлация е фактор, за-
сягащ неблагоприятно пряко потре-
бителите, повишаваща техните раз-
ходи и обезценяваща спестяванията 
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се разпредели и върху фермерите, 
които ще трябва да разчитат на ефек-
тивност и производителност, а и на 
субсидиите, където ги има, за да се 
овладее опасността от стагнация и 
стагфлация (от „стагнация“ + „инфла-
ция“).

Българското 
земеделие през 2022 г.: 
Зеленчукопроизводството 
и трайните насаждения ще 
свият своя дял до 6-7% от 
брутната продукция
  Какво ще се случи през новата 

година зависи до голяма степен от 
сегашното положение и структура в 
българското земеделие.

Настоящата 2021 година ще бъде 
рекордна в новата история на бъл-
гарското земеделие, с БДС по прог-
нози от 4,2 – 4,3 млрд. лева. Това 
изключително се дължи на хубавата 
реколта и осезаемото увеличение на 
цените.

В последните години зърнените 
и маслодайни култури формираха 
45% от брутната продукция от селско 
стопанство, а през 2021 г. този про-

цент ще нарасне вероятно до 55%. 
Ситуацията в световното зърнопро-
изводство през 2022 г. ще е ключово 
за това, какво да очакваме. При нор-
мална климатична година,зърненият 
пазар  ще остане висок.

Разходите за производство ще 
растат, но изкупните цени ще покри-
ват до голяма степен това увеличе-
ние.

Зеленчукопроизводството и 
трайните насаждения ще продължат 
да свиват своя дял до 6-7% от брут-
ната продукция и ще продължат да 
усещат най-силно натиска от растя-
щите цени на вложенията при едни 
силно конкурентни цени. Тези сек-
тори произвеждат продукция, къде-
то потреблението е по-силно елас-
тично към цената. От друга страна  
вътрешният пазар е силно доми-
ниран от вносна продукция, която 
идва от страни с много сравнителни 
и конкурентни предимства и нещата 
не изглеждат оптимистично към мо-
мента. Това обаче са сектори, които 
могат да се превърнат в ядрото на 
българското фамилно земеделие и 
да дадат принос за допълване до-

ходите на семействата в селските 
райони.

През 2022 г. цените на животно-
въдната продукция ще се покачват 
и голямата неизвестна е докъде ще 
стигнат. Отговорът на това ще идва 
отвън, като ще зависи от ефектив-
ността, която има европейското жи-
вотновъдство, което силно влияе на 
българския пазар, както и от евро-
пейския износ за трети страни.

Успешният модел за оцеляване 
в тази ситуация ще е интеграцията 
между отделните нива по веригата 
на стойността. Определено доходни-
те маржини в животновъдството ще 
намалеят, като производителността 
и ефективността ще са ключови. Как-
то и на това да се разчита на най-до-
брата цена, както за вложенията, така 
и за продукцията, която се продава.

Като цяло историческият опит 
показва, че във времена на иконо-
мическа криза, земеделието стои 
относително по-добре отколкото 
много други икономически сектори 
и ако се стигне до свиване на по-
треблението, това ще засегне най-
малко храните”.

 

лица, които се представят за банкови служители, за да 
получат достъп до средствата Ви. Бъдете бдителни и осо-
бено подозрителни към позвънявания от номера от чуж-
бина, както и към лица, които се представят за служители 
на банки, които не познавате и/или с които нямате дого-
ворни отношения. Често пъти измамниците нямат пълна 
информация и налучкват банката, на която сте клиент, в 
опит да Ви подведат.

Също така, никога не влизайте в електронното си бан-
киране от линкове, които сте получили по имейл, СМС 
или от рекламни банери в Интернет, а само и единствено 
от официалния уебсайт на Вашата банка и от официално-
то мобилно приложение. 

В случай че получите такова телефонно обаждане, се 
свържете незабавно с банката си и с полицията.“

Източник: Асоциация на банките в България

асоциация на банките в България: Не споделяйте по телефон 
или имейл банковите си данни – това е опит за измама!

Асоциацията на банките в България предупреждава 
за нови телефонни измами и дава следните съвети:

Ако получите обаждане или имейл от някого, 
който се представя за служител на банка: 

Не споделяйте лични и банкови данни, не 
инсталирайте приложения и не отваряйте 
линкове, които са Ви били изпратени от тези 
лица! Не извършвайте плащания и не споделяйте 
получени кодове за идентификация и достъп до 
електронното си банкиране! Касае се за измама. 

Опитите за този вид телефонни измами стават все по-
чести. Лица, които се представят по телефона за банкови 
служители, целят да подведат клиентите на банките и да 
ги накарат да извършат различни действия, с които да по-
лучат достъп до техните средства. Най-често под разли-
чен претекст, например, за проблеми със сигурността, те 
се опитват да получат чувствителна информация относно 
потребителски имена, пароли, номера на банкови карти, 
наличност по сметки и други данни. 

Никога не предоставяйте чувствителна информация 
и данни за идентификация на други лица. Вашата банка 
никога няма да поиска да предоставите подобни данни 
по телефон или имейл. Банкови служители никога няма 
да Ви накарат да инсталирате приложения за отдалечен 
достъп и да опитват да получат контрол върху мобилно-
то Ви устройство или компютъра Ви. Ако получите такова 
обаждане, знайте, че това е опит за измама от страна на 
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Европейската комисия опреде-
ля новото законодателство относно 
ВЛП и медикаментозните фуражи 
като основен инструмент за насър-
чаване разумната и отговорна упо-
треба на антимикробните средства 
при животните, който ще допринесе 
в най-голяма степен за постигане 
целите на Зелената сделка и Страте-
гията „От фермата до трапезата“ за 
намаляване на продажбите на анти-
микробни средства, предназначени 
за селскостопанските животни и за 
използване в аквакултурите с 50 % в 
срок до 2030 г.

Подробна информация за всички 
публикувани актове към Регламент 
(ЕС) 2019/6 и Регламент (ЕС) 2019/4, 
осигуряващи тяхното прилагане мо-
жете да откриете на уебстраницата 
на Министерство на земеделието.

Нов пакет законодателство в областта на 
ветеринарните лекарствени продукти от 

28 януари 2022 г.

От 28 януари 2022 г. се прилагат 
Регламент (ЕС) 2019/6 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 11 
декември 2018 година относно ве-
теринарните лекарствени продукти 
(ВЛП) и Регламент (ЕС) 2019/4 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 година относно 
производството, пускането на паза-
ра и употребата на медикаментозни 
фуражи, за изменение на Регламент 
(ЕО) № 183/2005 на Европейския пар-
ламент и на Съвета и за отмяна на Ди-
ректива 90/167/ЕИО на Съвета, както 
и делегираните актове и актовете по 
изпълнението им. 

Основните цели на новото зако-
нодателство в областта на ВЛП и ме-
дикаментозните фуражи са насочени 
към: 

1. Осигуряване на модерна, ино-

вативна и целесъобразна правна 
рамка регулираща ВЛП.

2. Осигуряване наличност на ВЛП 
чрез стимулиране на иновации и 
конкурентоспособност.

3. Осигуряване на икономически 
рентабилно производство на безо-
пасни медикаментозни фуражи в ЕС 
и правила за медикаментозни храни 
за домашни любимци.

4. Засилване на мерките на ЕС за 
борба с антимикробната резистент-
ност.  

Изпитани 
технологии за 
новаторски 
продукти
IFFA, водещото световно 
изложение за технологии 
за протеини и опаковки 
от 1949 г. насам

www.iffa.com

info@bulgaria. 
messefrankfurt.com

Tel. +359 2 9655 321

14 – 19. 5. 2022
Frankfurt am Main
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ЗАБРАНА антимикробни средства за 
увеличаване на растежа и запазени за 
употреба при хора, да бъдат използвани 
при ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ, КОИТО СЕ 
ВНАСЯТ В ЕС 

▶ ПРОМОТИРАНЕ НАЛИЧНОСТ НА ВЛП ЧРЕЗ 
ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 

▶ УСТАНОВЯВАНЕ НА МОДЕРНА 
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

▶БОРБА С АНТИМИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ 

ЗАБРАНА на превантивната употреба
на антимикробни средства в МФ 
(подобно на ограниченията за ВЛП) 

 
ОГРАНИЧАВАНЕ предписването на 
антимикробни ВЛП в МФ 

▶ ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВО
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗОПАСНИ МФ

 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА НА ЕС ОТНОСНО ВЕТЕРИНАРНИТЕ 
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ВЛП) И 
МЕДИКАМЕНТОЗНИТЕ ФУРАЖИ (МФ)

МФ КАКВО Е НОВОТО

ЕК – DG  SANTE 

ВЛП КАКВО Е НОВОТО

▶ БОРБА С АНТИМИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ

ЗАБРАНА на превантивна употреба на 
антибиотици при групи животни  

 
РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАБРАНАТА 
относно употребата на 
антибиотици за увеличаване на 
растежа и добива към 
употребата на антимикробни 
медикаменти 
 
ОГРАНИЧАВАНЕ употребата на 
антимикробни средства при групи 
животни преди очаквана поява на 
заболяване (метафилактика)  

 
Възможност за ЗАПАЗВАНЕ на 
определени антимикробни средства за 
употреба само при хора 

 
АНГАЖИРАНЕ на държавите членки да 
събират данни относно продажбите и 
употребата на антимикробни 
средства  
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ 

◗ В ЕС, по-голямата част от антимикробните средства се употребяват при животни (Доклад по 
проекта JIACRA, 2017) 

◗ От 130 държави, които наскоро бяха оценени в световен мащаб, над 85% нямат 
законодателство за вноса, производството, разпространението и/или употребата на ВЛП  
(OIE, 2016) 

 
◗ Въпреки, че ситуацията се различава в отделните държави членки, между 2011 и 2017 г., 

продажбите на ветеринарни антибиотици в Европа е намаляла с повече от 32% (EMA, 2019 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ГРАФИК
Септември 2014 
Предложение от 

ЕК 

Декември 2018 
Приемане от ЕП и 

Съвета 

Приемане на 
допълнителни актове за 

подготовка прилагането 
на новото 

законодателство 

Януари
Прилагане на 

новото 
законодателство 

 

ЗАЩО Е ВАЖНО

Намалява бюрокрацията за 
фармацевтичните и фуражните 
предприятия и укрепва вътрешния пазар  

 

Насърчава иновациите и наличността на ВЛП 
и медикаментозни храни за домашни любимци  

Насърчава разумната и отговорна 
употреба на антимикробни 
средства  
Бори се с антимикробната резистентност 
при животните и предотвратява 
разпространението в хранителната верига 
на резистентни на антибиотици бактерии  
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Фирми, които имат право да ползват лого 
Утвърден стандарт „Стара ПлаНИНа“ през 2022 г.

Към 8 февруари 2022 г.

№ ИМЕ НА ФИРМАТА, ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР за 2022 година

1 АЛДАГОТ ООД, Костинброд – Договор №301/07.01.2022

2 БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД, София - Договор №315/31.01.2022

3 БИТОЛЯ 1 ООД, София – Договор №277/04.01.2022

4 БОРОИМПЕКС АД, Борово - Договор №307/14.01.2022

5 ДЕНТУР ООД,  Кесарево - Договор №283/04.01.2022

6 ЕВРОМИЙТ ЕНД МИЛК ЕООД, Благоевград - Договор №310/21.01.2022

7 ЕДРИНА ООД, София  - Договор №303/10.01.2022

8 ЕКО МЕС ООД,  Величково, Пазарджик - Договор №287/05.01.2022

9 ЕЛИТ МЕС МИНЕВ - РОДОПА - В.Т. ООД,  Велико Търново - Договор №278/04.01.2022

10 ИВ ТРЕЙД ООД, Бургас - Договор №295/06.01.2022

11 ИНТЕРМЕС ООД Плевен – Договор №312/28.01.2022

12 КАПРЕ ЕООД, Щръклево – Договор №286/05.01.2022

13 КООП ДОВЕРИЕ ЛЕСИДРЕН ООД, Лесидрен - Договор №311/27.01.2022

14 КЕМБ - ТАРПАНОВИ ЕТ, Веселие, Бургас – Договор №293/05.01.2022

15 КРУМ МУШЕВ ООД, София – Договор №296/7.01.2022

16 КУМИР-СИ ЕООД, Стара Загора – Договор №288/05.01.2022

17 ЛИВЕЛА-ДИМИТЪР АНДОНОВ ЕТ, гр. Благоевград, Договор №237/06.01.2022

18 МАКСИМУМ 69 ООД, София – Договор №292/05.01.2022

19 “МАРИНЕЛИ“ ООД, Велинград – Договор №304/10.01.2022

20 МЕГ 2016 ЕАД, Шумен – Договор №302/10.01.2022

21 МЕТИКА 2000 ООД, Русе - Договор №305/10.01.2022

22 МЕСАРИТЕ ВН ЕООД, Варна – Договор №290/05.01.2022

23 МЕСОКОМБИНАТ АСЕНОВГРАД ООД, Асеновград – Договор №285/05.01.2022

24 МЕСОКОМБИНАТ БАЙ ТЕЧО ООД, Ямбол - Договор №297/07.01.2022

25 МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД, Ловеч – Договор №314/28.01.2022

26 МЕСОКОМБИНАТ РАЗЛОГ ООД, Разлог – Договор №299/07.01.2022

27 МЕСОКОМБИНАТ СВИЩОВ ООД, Свищов  –Договор №282/04.01.2022 г.

28 МЕСОКОМБИНАТ СЕВЛИЕВО ООД, Севлиево - Договор №294/05.01.2022

29 МИТИ 01 ЕООД, Лом – Договор №291/05.01.2022

30 НЕНОВИ ООД, Севлиево – Договор №306/11.01.2022

31 ПАРТНЕРС ООД, Смолян – Договор №289/05.01.2022 

32 ПИКАНТ ТРЕЙД ООД, Варна - Договор №298/07.01.2022

33 ПЛЕВЕН-МЕС ООД, Плевен - Договор №308/17.01.2022

34 ПРИМА – МВ ООД, Стара Загора – Договор №317/07.02.2022

35 САМИ М ЕООД, Перник – Договор №316/31.01.2022

36 СММ КОМЕРС ООД, Нови Искър - Договор №281/05.01.2022

37 ТАНДЕМ В ООД, София  - Договор №313/28.01.2022

38 ТАНДЕМ ПОПОВО ООД, Попово - Договор №279/04.01.2022

39 ЧЕРНЕВ ЕООД, Шумен - Договор №300/07.01.2022

40 ЧЕХ ЙОСИФ НОВОСАД ООД, Велико Търново - Договор №284/05.01.2022
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Схемите за Географски указания /
ГУ/ и Храни с традиционно специфи-
чен характер /ХТСХ/, гарантирано за-
щитени в ЕС предлагат широк спектър 
от ползи за заинтересованите страни, 
включително справедлива възвръща-
емост и конкуренция за фермерите 
и производителите. Въпреки че не 
се прилагат систематично във всич-
ки държави-членки и се сблъскват с 
ниска информираност и разбиране 
на потребителите в някои държави-
членки, те осигуряват ясна добавена 
стойност за ЕС. ГУ и ХТСХ гарантират 
целостта на вътрешния пазар на ЕС 
и осигуряват общи стандарти за тър-
говия с трети държави. Това са сред 
ключовите констатации от „Оценката 
на защитените ГУ и ХТСХ в ЕС“, публи-
кувана от Европейската комисия.

Въз основа на външно проучване 
и допълнителни източници на ин-
формация, тази оценка допринася за 
текущата ревизия на европейската 
система за ГУ и ХТСХ  за селскосто-
пански продукти, вина и спиртни на-
питки и свързаната с нея оценка на 
въздействието. Оценката заключи, 
че целите на ГУ и TХТСХ са постигна-
ти ефективно. Те предоставят широк 
спектър от възможни ползи за заин-
тересованите страни, като справед-
лива възвръщаемост и конкуренция 
за земеделските производители, ма-
кар и не систематично във всички 
държави-членки. Основните ограни-
чения са ниската информираност и 
разбиране на потребителите за схе-
мите в някои държави-членки, слож-
ните и дълги регистрационни про-
цедури и някои слабости в контрола 
на етапите надолу по веригата на 
стойността. Другите основни цели на 
политиката – поддържане на ГУ като 
право на интелектуална собственост, 
защита на целостта на вътрешния 
пазар и подпомагане на производи-
телите на ХТСХ да опазят традицион-
ните методи на производство и ре-
цепти – са широко постигнати.

През периода от 2010 до 2020 г. 
броят на регистрираните ГУ нара-

ства с 27% до над 3000, докато броят 
на регистрираните ХТСХ се удвоява, 
макар и само до 60 регистрации. Въ-
преки това специфичната цел на схе-
мата ХТСХ не е напълно постигната. 
Основният елемент, възпрепятстващ 
успеха на схемата, е възприеманата 
ниска добавена стойност за произво-
дителите да регистрират ХТСХ. Това 
произтича от комбинация от различ-
ни фактори, като ниската информи-
раност на потребителите за ХТСХ и 
сложен процес на регистрация.

Независимо от това, ГУ/ХТСХ се 
оценяват като ефективни, като раз-
личните ползи за производителите 
надвишават разходите за сложна и 
продължителна процедура по регис-
трация и ниски разходи за публични-
те органи (на ниво ЕС и национално 
ниво) при приблизително 0,12% от 
общите продажби стойност.

Според оценката схемите са реле-
вантни както за частните заинтере-
совани страни, така и за публичните 
органи и не установи съществено не-
съответствие между ГУ и търговските 
марки на ЕС, ГУ/ХТСХ и национални/
регионални схеми или ГУ/ХТСХ  и 
други политики на ЕС.

Европейският съюз защитава по-
вече от 3400 наименования, обхва-
щащи селскостопански продукти, 
включително рибни и аквакултурни 
продукти, вина, спиртни напитки и 
ароматизирани винени продукти, съ-
гласно своите схеми за качество на ЕС.

Храни с традиционно специфи-
чен характер (ХТСХ) подчертават 
традиционни аспекти като традицио-
нен производствен метод или тради-
ционна рецептура, без да е свързан с 
конкретна географска област. 

Схемите за  качество гУ и хтСх 
са в полза на производителите

Географски указания /ГУ/ 
и Храни с традиционно 
специфичен характер /ХТСХ/, 
гарантирано защитени в ЕС

Основните цели на схемите за 
Гу и ХТСХ са:

üДа гарантират защитата на наи-
менованията на специфични проду-
кти и традиционните методи на про-
изводство, включително защитата на 
правата на интелектуална собстве-
ност (ПИС) за ГУ;
üЗапазване на целостта на въ-

трешния пазар;
üЗа постигане на лоялна конку-

ренция за земеделски производите-
ли и преработватели;
üОсигуряват справедлива въз-

връщаемост на фермерите и произ-
водителите;
üПредоставят на потребителите 

ясна и надеждна информация за про-
дукта;
üСъздават конкурентна среда с 

равни условия за производителите в 
селските райони.

В бъдеще се предвижда по-голяма 
реформа на европейската полити-
ка по Схеми за качество – Защитени 
наименования. Председателят на 
Европейската комисия (ЕК) г-жа Ур-
сула фон дер Лайен изтъкна в свое 
изказване че: „трябва да се търсят 
начини за подсилване на системите 
на ЕС за географски означения, така 
че нашето културно, гастрономи-
ческо и местно наследство да бъде 
запазено и да бъде определяно като 
автентично по целия свят“. Пред-
стоящата реформа е в синергия със 
стратегията на ЕК „От фермата 
до трапезата“, както и с Плана за 
действие на ЕК за интелектуалната 
собственост. 

Източник: Европейска комисия

Понастоящем България има 8 продукта, чиито наименования са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) № 
1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на сел-
скостопанските продукти и храни - ЗНП „Странджански манов мед“/ „Манов мед от Странджа“, ЗГУ „Горнооряхов-
ски суджук“, ЗГУ „Българско розово масло“, ХТСХ „Филе Елена“, ХТСХ „Роле Трапезица“, ХТСХ „Луканка Панагюрска“, ХТСХ 
„Кайсерован врат Тракия“ и ХТСХ „Пастърма говежда“. На различни етапи от процедурата по кандидатстване, 
която включва национално и европейско ниво, са следните продукти: „Българско кисело мляко“, „Българско бяло 
саламурено сирене“, „Български кашкавал“, „Луканка Троянска“/„Троянска луканка“, „Суджук Търновски“/“Търновски 
суджук“, „Лютеница Първомай“ /„Първомайска лютеница“, както и „Странджански билков чай“. Производителите 
на български продукти с термина за качество „планински продукт“ до момента са 16.
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ÏÐÎÄÀÂÀÌ:
ÊÀÇÀÍ çà âàðåíå íà øóíêà. Öåíè ïî ñïîðàçóìåíèå.
Ãèëîòèíà çà çàìðàçåíî ìåñî SK 150.

Òåë: 0888 509 391 - Ðóìåí Òîäîðîâ

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

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

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

Ôèðìà Äæèåâ ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì
ñëåäíèòå ñâîè èìîòè:

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

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

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

Çà êîíòàêò: òåë. 0884 119 108

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

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

è êàòåãîðèÿ 3.

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

Êîíòàêòè: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

Председател на АМБ:
Атанас уРДЖАНОВ

Изпълнителен директор:
д-р Диляна Попова

Главен експерт:
инж. Павлина Лилова

МАЛКИ ОБЯВИ

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

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

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

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

Фирма Джиев АД отдава под наем
следните свои имоти:

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

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

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

ПРОДАВАМ тарелки PP SIEGELSCHALE 187*137*25 mm 
35 000 бр. и бариерно фолио P12-2140 AFNP anti-fog - 
52 см.- 35 ролки.

Тел. за контакти 0888737255 гр. Пловдив

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

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

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

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

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

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

„АВИСПАЛ БГ” ЕООД
за събиране и обезвреждане на СЖП 

категория 2 и категория 3.

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

Контакти: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

ТРуДОВА БОРСА:
Месопреработвателна фирма търси технолог – 

тел. 0888 92 59 22

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

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно 
месо и субпродукти.

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

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

За контакт: тел. 0884 119 108


