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По-тънка,
по-екологична,
по-изгодна
опаковка
www.almer-bg,com
www.almer-bg,com

До 18-слойни горни и долни фолиа:

Антифог; Easy peel за лесно отваряне; Средна и висока бариера

Флексопечат до 8 цвята.

👉👉 www.intrama-bg.com

www.intrama-bg.com

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

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

интелигентен софтуер за планиране: CSB-System е

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

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

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

14 – 19. 5. 2022
Frankfurt am Main

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
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Водоустойчива система Tork Washstation

Поддържайте добра хигиена и увеличете
производителността с Tork

* 97% от производствените мениджъри в
хранително-вкусовата промишленост са съгласни, че
непрекъснатото усъвършенстване и оптимизирането на
работните потоци са важни за подобряване на

производителността, също така са съгласни с тезата, че

“

Проучване на Tork показва, че през последната година
производителите на преработени храни са принудени да
намалят производствените си мощности средно 3,2 пъти
поради инциденти с безопасността на храните и
несъответствие с протоколите за хигиена и безопасност.

здравите, лесни за поддръжка и добре
заредени дозатори за хигиена и
почистване, поставени точно там,
където е необходимо, могат да
увеличат спазването на добра хигиена.

“

Усилията на Tork са насочени в посока
разработване на иновативни решения,
които, от една странна, да отговарят на
строгите стандарти и регулации на бранша,
а от друга, да помагат на производствените
мениджъри да намалят загубите на време за
изпълнение на дадена задача и да увеличат
продуктивността.

Последната иновация на Tork, специално разработена за
хранително-вкусовата промишленост, е единствената по
рода си водоустойчива система Tork Washstation. Тя е
прецизно проектирана и сертифицирана по
международния стандарт HACCP, за да спомогне за
намаляване на рисковете при производството на храни,
да повиши оперативната ефективност и да съдейства за
справяне с изискванията на силно регулираната и
контролирана работна среда.

Системата Tork Washstation издържа на струи с високо
налягане, без да има необходимост да бъде сваляна от
стената, което спестява време и помага на служителите да
работят по-ефективно. С гладък, издръжлив, пластмасов
корпус, дозаторът е изключително лесно да бъде
поддържан чист. Хартиена ролка от 250 метра, което
премахва необходимостта от често презареждане и така
освобождава време за други необходими дейности по
почистването.

Основни характеристики на системата Tork Washstation:



•
•
•
•

Проектирана, за да отговори на
нуждите на влажна среда в
производството на храни
Издръжлива:
водоустойчива
не е необходимо да се демонтира по
време на почистване с вода,
подобрявайки ефективността
лесна за поддръжка и подсушаване
с издръжлив пластмасов корпус и капак

Марката Tork предлага професионални
хигиенни продукти и услуги на клиенти от
хранително-вкусовата промишленост,
индустрията, здравни заведения,
ресторанти, офиси и училища. Продуктите
включват дозатори, хартиени кърпи,
тоалетна хартия, сапун, салфетки, кухненски

*

• хигиенно дозира кърпите без
докосване
• голям капацитет ролка от 250 метра,
лесно и бързо презареждане
 Цветово решение (тюркоаз/бяло).
 Сертификати:
• HACCP International
• Контакт с храни
• Здравина на диспенсера, тествана в
лаборатория**

и индустриални почистващи кърпи. Тork се
превърна в лидер на пазара чрез експертен
опит в областта на хигиената,
функционалния дизайн и отговорното
опазване на околната среда. Tork е глобална
марка на Essity и незаменим партньор за
клиенти в повече от 90 държави.

За контакти и допълнителна информация:
Десислава Сулцер - Петрова, +359 888 304 883,
dessislava.sulzer.ext@essity.com
Радослав Сапунджиев, +359 887 205 475,
radoslav.sapundzhiev.ext@essity.com

Проучване за 2021 г., проведено от PRS Invivo между март 2020 г. и март 2021 г. Проучването е на пазарите в САЩ и Германия
с по 100 участници от всеки пазар.
** Tested by Dalelven (3rd party)
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Международен панаир Пловдив отвори
врати за агра, винария и фудтех 2022
След двегодишна пауза поради епидемиологичната обстановка Международен панаир Пловдив отвори врати от 09 до 13 март
2022 г. за най-голямото събитие в аграрния сектор и хранителновкусовата индустрия на Балканите.
На официалното откриване на международните
изложби АГРА, ВИНАРИЯ и
ФУДТЕХ 2022 присъстваха
вицепрезидентът Илияна
Йотова, заместник-министрите на земеделието Стефан Бурджев, Атанас Добрев и д-р Момчил Неков,
председателят на парламентарната комисия по
земеделието, храните и
горите Пламен Абровски,
дипломати, народни представители, пловдивският
кмет Здравко Димитров и
кметове на общини от област Пловдив, общински съветници.
„Седмото издание на мегафорума регистрира ръст в изложбените
площи и се разпростира на повече
от 35 000 кв.метра. За нас е чест да
приветстваме над 500 водещи иновативни и динамични компании от
25 държави“, каза в словото си на
церемонията по откриването доц.
д-р Иван Соколов - главен директор
на Международен панаир Пловдив.
Той подчерта, че мегаизложението
тази година е по-силно, по-богато
и по-съдържателно. То инкорпорира в обща рамка спецификите на
три международни изложби: АГРА,
ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ. „Съхранявайки
традицията, допълваме с последните новости от научната и практическата сфера. Така създаваме заедно
обща индустрия, която носи етикета
„платформа на синергични ефекти“,
изтъкна доц. д-р Иван Соколов. Той
подчерта, че експозициите на АГРА,
ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2022 отговарят с
актуални решения на всички днешни предизвикателства - климатични
и екологични въпроси, биопроизводство и здравословно хранене,
както и корпоративната социална
отговорност на изложителите, които „поставят човека в центъра на
бизнес инициативите си“. Главният
директор на Международен панаир Пловдив каза, че в общия свят на
потребителите и производителите
взаимните интереси и ползи намират пресечна точка именно в Меж-

дународен панаир Пловдив.
„130 години Панаирът изпълнява своята мисия да създава
по-добри възможности. Стабилност,
предвидимост и доверие са ценностите, чрез които изграждаме нови
партньорства и развиваме дългосрочни взаимоотношения“, заяви
доц. д-р Соколов.
Високите стандарти на Международен панаир Пловдив са известни
в света и това стана ясно от речта на
вицепрезидента Илиана Йотова. „За
мен е чест да открия това традиционно събитие в Пловдивския панаир.
Организаторите в тежки години на
криза след криза запазват не просто
традицията на Панаира в Пловдив,
но продължават да го развиват“, посочи г-жа Йотова и поздрави домакините за куража и професионализма
да печелят нови партньори и международен авторитет. „Когато в края на
миналата година бях във Франкфурт
и разговарях с ръководството на
Международния панаир, тяхната реакция беше красноречива: България,
Пловдив, панаирът!“, сподели вицепрезидентът. Тя изтъкна, че високото
представителство на откриването на
изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ е гаранция за подкрепа от страна
на институциите.
В приветствието си към организатори, изложители и посетители заместник-министърът на земеделието
Стефан Бурджев каза, че форумът е
изключително полезна традиция за
обмяна на опит, идеи и нови визии
за развитието на сектора. „Само за-

едно и в непрестанен диалог можем
да постигнем с общи
усилия развитието на
конкурентоспособно,
устойчиво
земеделие, което да осигурява продоволствена обезпеченост на
българския народ“,
изтъкна той. По думите му Министерство
на земеделието цели да подпомогне
дейността на бранша, да е в полза на
земеделците и да създава най-добрата среда за тяхното устойчиво развитие. „В тази връзка, Министерство на
земеделието защити допълнителен
ресурс от 150 млн. лв. в бюджета за
2022 година, като общият бюджет за
земеделие възлиза на 450 млн. лв.“,
съобщи заместник-министърът.
С прерязването на лента домакини и гости обявиха Седмото издание
на мегафорума за агробизнес, храни, вино и оборудване за открито,
след което разгледаха експозициите
на АГРА и щандовете на ВИНАРИЯ и
ФУДТЕХ.

И тази година Асоциация на месопреработвателите в България
участва с информационен щанд в палатата на ФУДТЕХ.
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Представяне
на проекта
дигитални
умения по
време на
фудтех 2022
в пловдив

www.teatrading.eu
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Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпълнява
проект „Развитие на дигиталните умения“ № BG05M9OP001-1.1280004 за периода 01.10.2021 – 01.06.2023 г..
Проектът има за цел да идентифицира ключови за дигиталната
трансформация професии в общо 13 икономически дейности/сектора
на базата на проучвания и анализи, като на тази основа идентифицира
не по-малко от 65 професии/длъжности и разработи за всяка от тях
унифициран профил на дигиталните умения. По проекта се предвижда
установяване на необходимите основните и специфични дигитални
умения, на три нива, необходими за упражняване/изпълнение на
отделните професии/длъжности които очертават приложното поле на
проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“.
По този начин ще се даде цялостна картина относно нивото на
наличните и необходимите дигиталните умения в различните сектори,
и ще се изготви план за провеждането на обучения за повишаването им.
Нивото на дигиталните умения в различните сектори се измерва по 5
критерия, които са грамотност, свързана с информация и данни;
комуникация и сътрудничество, чрез дигитални технологии; създаване
на дигитално съдържание; безопасност; решаване на проблеми.
АИКБ ще Ви информира посредством различни информационни
материали за постигнатите резултати, които касаят Вашата дейност.
Ще се радваме да си сътрудничим с Вас по проекта!
bica@bica-bg.org
G05M9OP001-1.128-0004
1527 София, ул. "Тракия"
15, ет.1

+ 359 (0) 2 963 37 52
https://bica-bg.org

АСОЦИАЦИЯ НА
ИНДУСТРИАЛНИЯ
Дейност 123
КАПИТАЛ
В
По проект BG05M9OP001БЪЛГАРИЯ
(АИКБ)
1.128-0004
„Развитие на дигиталните
умения“

www.eufunds.com

НАГЛАСИ КЪМ
РАЗВИТИЕТО НА
ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ

Направеното проучване постигна основните си цели, да даде
примерна и реалистична картина относно нагласите към
развитие на дигиталните умения на работниците и служителите
от сектор „Производство и преработка на месо; производство на
месни продукти, без готови ястия“.
Важен момент в процеса на дигитализация ще е провеждането
на обучения в рамките на предприятията от сектора по
отношение на различни нейни аспекти. Това ще бъде насочено
както към заетите в ключовите професии/длъжности с оглед
поддържането на актуално ниво на дигитални умения, така и
към работодателите с оглед по-ясното осъзнаване на
необходимостта от дигитална трансформация на сектора.
Разпознаването на възможностите, които дигитализацията
разкрива пред предприятията от сектора и същевременно
рисковете, които следва да бъдат избягвани, ще доведат до
повишаване на конкурентоспособността на предприятията в
сектор „Производство и преработка на месо; производство на
месни продукти, без готови ястия“.
За различните типове предприятия (микро, малки, средни и
големи) в този сектор, както и за голяма част от професиите в
него дигиталната трансформация не протича в еднаква степен.
Ако за едни това не е от голяма важност - 28,6%., за други
дигиталните умения и използването на дигитални технологии и
оборудване са без алтернатива - 14,3%. Изведените от тях
преимущества показват ясно, че в предприятията, в които вече
има дигитализирани производствени процеси и операции
директно се добавя стойност (намаляване на разходите за
производство на продукта) към печалбата на предприятието.
Интересът у служителите към повишаване на тяхната дигитална
компетентност е висок (71,4%).

КИД 10.1
ИКОНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ

„Производство и
преработка на месо;
производство на месни
продукти, без готови ястия“
ИДЕНТИФИЦИРАНИ
КЛЮЧОВИ
ПРОФЕСИИ/ДЛЪЖНОСТИ

1. Началник
производство
2. Работници
по
преработка на месо,
риба и др. подобни
3. Оператор в ХВП
4. Инженер-технолог,
хранително-вкусова
промишленост
5. Инженер качество
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Председателят на АМБ Атанас Урджанов е избран
за зам.председател на Съвета на браншовите
организации при БТПП
На редовно годишно Общо събрание
членовете на Съвета на браншовите организации при БТПП обсъдиха и утвърдиха
Отчета за дейността през 2021 г. и приеха Програма за работата през 2022 г.
Положително бе оценен фактът за
продължаване на утвърдената практиката по поддържане на постоянна
комуникация на БТПП с членовете на
Съвета на браншовите организации
за взаимен обмен на информация и
за изготвяне на общи позиции по важни въпроси от икономически, правен и социален характер.
Изразено бе удовлетворение, че
в условията на пандемична обстановка и при спазване на противоепидемичните мерки, Съветът продължи инициативата за провеждане на
срещи между български компании
и представители на чуждестранни
дипломатически мисии, акредитирани у нас – както онлайн, така и присъствено, когато бе възможно.
Приветствана бе осъществената
инициатива на Съвета за провеждане всеки първи вторник от месеца на
нетуъркинг събития - „Бизнес вечери
в Палатата“, за създаване на бизнес
контакти между участниците, обмен
на мнения, споделяне на положителни практики и др.
В Програмата за настоящата година е включена нова инициатива
- организиране на ежемесечни срещи в БТПП с фокус върху отделните
браншове: обсъждане на конкретни
въпроси от дейността им, проблеми

и изготвяне на съвместни становища
за тяхното преодоляване. Предвижда се на срещите всяка браншова
организация, която желае, да може
да представи дейността си, постижения, успехи, получени награди, признания и др.
Акцент в дискусията бе поставен
отново на темата за приемане на
Закон за браншовите организации,
необходим за регулация и защита на
браншовете. Решено бе да се активизират действията в тази посока.
Специално внимание бе отделено на: връзките между браншовите
организации и професионалните
гимназии и значението им за подготовката на кадри в съответните
специалности; участието на представители на браншови организации в
изпитните комисии; по-активното им
привличане в процеса за актуализиране на учебните програми, които
често имат нужда от обновяване в
съответствие с новите съвременни
изисквания.
Общото събрание избра състав на

Бюро на Съвета на БО, както следва:
Председател: Гена Събева,
председател на Асоциацията на интериорните дизайнери в България.
Заместник-председатели: Атанас
Урджанов, председател на Асоциация на месопреработвателите в България, и Лъчезар Искров, член на ИС
на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации. Членове: Людмил Иванов,
председател на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика,
комуникация и индустрия; Миряна
Калчева, председател на Асоциация
на българските спедитори; Агоп Каспарян, председател на Асоциация
интернет услуги и технологии; Ирена Перфанова – зам.-председател на
Национално сдружение „Недвижими
имоти“; Андон Пиперевски, зам.председател на „Браншова камара
на производителите и търговците на
телфери и кранове“; Андрея Щерев,
председател на „Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии“.

Индексът на цените на храните на фао се
покачва до рекордно високо ниво през февруари
Котировките на говеждо месо достигат нов рекорд
на фона на силното търсене на внос в световен мащаб и
ограничените доставки.

Референтният индикатор за световните цени на храните се повиши през февруари, достигайки най-висока
стойност за всички времена, начело с растителните масла и млечните продукти, съобщи на 7 март Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).
Индексът на цените на храните на ФАО е средно 140,7
пункта през февруари, което е с 3,9% повече от януари,
20,7% над нивото си година по-рано и с 3,1 пункта по-високо от достигнато през февруари 2011 г. Индексът проследява месечните промени в международните цени на
обичайно търгуваните хранителни стоки.
Индексът на цените на растителните масла на FAO се
повиши с 8,5 процента спрямо предходния месец, за да
достигне нов рекорд, най-вече заради увеличените котировки за палмово, соево и слънчогледово олио. Рязкото увеличение на индекса на цените на зеленчуците се
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дължи главно на устойчивото търсене на внос в световен мащаб, което съвпада с няколко фактора от страна
на предлагането, включително намалени наличности за
износ на палмово масло от Индонезия, водещ световен
износител, по-ниски перспективи за производство на соя
в Южна Америка, и опасения относно по-ниския износ на
слънчогледово масло поради смущения в Черноморския
регион.
Индексът на цените на млечните продукти на FAO беше
средно с 6,4 % по-висок през февруари в сравнение с януари, подкрепен от по-ниски от очакваното доставки на мляко в Западна Европа и Океания, както и постоянно търсене
на внос, особено от Северна Азия и Близкия изток.
Индексът на цените на зърнените култури на ФАО се
увеличи с 3,0 % а спрямо предходния месец, воден от
нарастващите котировки за едрозърнени култури, като
международните цени на царевицата се повишиха с 5,1
%, поради комбинация от продължаващи опасения относно условията на реколтата в Южна Америка, несигурност относно износа на царевица от Украйна, и покачване на експортните цени на пшеницата. Световните цени
на пшеницата се повишиха с 2,1 %, което до голяма степен отразява несигурността относно глобалните потоци
на доставки от черноморските пристанища. Международните цени на ориза се повишиха с 1,1 %, подкрепени от силното търсене на ароматен ориз от купувачи от
Близкия изток и поскъпването на валутите на някои износители спрямо щатския долар.
Индексът на цените на месото на FAO се повиши с
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1,1% от януари, като международните котировки на говеждо месо достигнаха нов рекорд на фона на силното
търсене на внос в световен мащаб и ограничените доставки на говеда за клане, и голямото търсене за възстановяване на поголовието в Австралия. Докато цените на
свинското месо се покачиха, тези на овче и птиче месо
намаляха, отчасти поради, съответно, високите доставки
за износ в Океания и намаления внос от Китай след края
на пролетния празник.
Индексът на цените на захарта на ФАО се понижи с
1,9% на фона на благоприятните производствени перспективи в големите страни износителки като Индия и
Тайланд, както и на подобрените условия на отглеждане
в Бразилия.
„Опасенията относно условията на реколтата и адекватните наличности за износ обясняват само част от текущите глобални увеличения на цените на храните. Много
по-голям тласък за инфлацията на цените на храните идва
от външното производство на храни, особено в секторите на енергията, торовете и фуражите“, каза икономистът
на ФАО Upali Galketi Aratchilage. „Всички тези фактори са
склонни да свиват маржовете на печалбата на производителите на храни, като ги обезкуражават да инвестират
и разширяват производството.
Забел.: Индексът на цените на храните на ФАО измерва средните цени за месеца, така че показанията за февруари само частично включват пазарните ефекти, произтичащи от конфликта в Украйна.
Източник: Euromeat news

Предотвратяване и намаляване загубата на храни
На 17 февруари 2022 г. се проведе
онлайн среща на Платформата на
Европейския съюз за загуба и разхищение на храни. Това беше първата
среща на Платформата в рамките
на нейния втори мандат (2022-2026).
Дискусиите бяха фокусирани
върху действията и приоритетните
области на работа на Платформата
през следващите 5 години и нейните подгрупи (даряване на храни; мониторинг на
загубата и разхищаването на храни; предотвратяване на разхищаването на храни от потребителите; посочване на датите за годност и
трайност на храните; действие и изпълнение).
В свое обръщение към участниците г-жа Stella
Kyriakides (Комисар по здравеопазване и безопасност
на храните) подчерта, че са необходими колективни
действия за борбата срещу хранителните отпадъци и
въздействието върху околната среда, климат и общество. 18 държави-членки на ЕС (включително и България) са изготвили свои национални стратегии и програми за справяне с разхищението на храни.
В една устойчива хранителна система няма място
за хранителни отпадъци. Трябва да се дефинират основните моменти, да се поставят цели и да се наблюдават инициативите. Тогава могат да бъдат определени най-ефективните стратегии.
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопас-

ност на храните“ на ЕК (DG SANTE) представи актуална информация относно
действията на ниво ЕС за намаляване загубите на храни и хранителните
отпадъци.
В контекста на стратегията „От
фермата до трапезата“ 2022 г. и 2023
г. ще бъдат важни години за Стратегията.
До 2023 г. ще бъде изготвено предложение за цели на ниво ЕС за намаляване
на хранителните отпадъци. Тези цели ще
бъдат част от ревизията на рамковата директива за отпадъците.
Предстои преразглеждане на правилата на
ЕС за маркиране на датите за годност и трайност на
храните. Законодателно предложение, насочено към
ангажимент по стратегията „От фермата до трапезата“
относно етикетирането на храни (включително маркирането на датите за годност и трайност) трябва да бъде
финализирано до края на 2022 г. В момента се извършва оценка на въздействието, подкрепена от външно
проучване.
Съвместният изследователски център, в сътрудничество с DG SANTE, създава мултидисциплинарен форум за справяне с разхищаването на храни от потребителите (European Consumer Food Waste Forum).
Със Заповед на министъра на земеделието е създадена работна група за управление и наблюдение
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на изпълнението на дейностите, заложени в Плана
за действие към Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни (2021
– 2026 г.). https://w w w.mzh.government.bg/bg/politik i-iprogrami/politiki-i-strategii/nacionalna-programa-zapredotvratyavane-i-namalyavane-na-zagubat/
В състава на работната група са включени представители от Министерство на земеделието, Българска агенция по безопасност на храните, Център за
оценка на риска по хранителната верига, Българска
хранителна банка и браншовите организации в сектор „Храни“. Основната задача на работната група е
разглеждане на въпросите, свързани с изпълнение
целите на Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни и изготвяне на
документите, предвидени в Плана за действие към

нея: документ за функциониране на Националната
платформа относно загубите на храни; насоки и ръководства за производителите на храни за правилно
определяне на срока на годност (“използвай преди“)
или на срока на трайност (“най-добър до“) на различните видове храни; ръководство за добри практики
за преразпределение на излишъка от годни за консумация храни от нуждаещи се лица, вкл. след изтичане
на срок „най-добър до“. До момента са проведени три
заседания на работната група чрез видеоконферентна връзка, на които всички отговорни институции
представиха информация от тяхната компетентност
относно напредъка на дейностите, заложени в Плана
за действие към Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни.
Източник: МЗм

Кризата на работната сила засяга месната
индустрия по целия свят
Трудно се намират квалифицирани кадри.Работници от източна Европа мигрират на запад.
Налице е криза на
работната сила, която
засяга
хранителната
промишленост в почти
целия свят. Австралия
няма персонал във фермите и преработвателните предприятия, САЩ
са изправени пред същия проблем, Обединеното кралство изглежда
съжалява за изгубената
работна сила от ЕС, тъй
като първата година на
Brexit ограничи броя на наличните
работници.
Въпреки това, има една страна
в ЕС, изправена пред най-тежката трудова криза от десетилетия.
През последните 15 години Румъния е изнасяла работна сила
по целия свят и особено в други
страни-членки на ЕС, като броят й
наброява най-малко 5 млн. души.
Сега румънската месна индустрия започва да усеща натиска да
намери персонал, необходим за
дейността им. „Имаме нужда от добре обучени хора в бранша, но за
съжаление нямаме от къде да избираме. Не са подготвени, липсва
план за обучение за младото поколение, въпреки че заплатите са се
увеличили и всички в хранителновкусовата промишленост търсят

специализирана работна ръка, от
фермите до преработката“, споделя генералният мениджър на
голяма месопреработвателна компания.
„Системата на техническото и
професионалното образование в
Румъния не отговаря на търсенето
на местния пазар на труда. Нямаме
професионални гимназии, които
да подготвят нови поколения за
тази индустрия, професионалното
обучение се извършва на работното място. Обикновено служителите
се обучават на работната площадка, а след известно време се изкушават да търсят подобна работа
в страни като Германия, Дания,
Франция, Испания или Италия. Години наред Румъния предоставя
квалифицирани работници за пре-

работватели в ЕС. Без
многогодишен план
за стабилизиране на
пазара на труда, в
който се консултират съществуващите
компании на местния
пазар, за да осигурят
необходимия персонал, тази индустрия
може да рухне по
всяко време.
Според друг представител на бранша,
трябва да се предложи освобождаване от данъци на служителите
в сектора, така че те остават на сегашните си позиции в компаниите.
Такова изключение е направено за
ИТ специалистите. Неговото мнение споделят и други преработватели, както и че е допусната голяма грешка, когато е взето решение
за премахване на специализираното образование за индустрията и професионалните гимназии.
За съжаление през последните 6
години в страната постоянно се
съобщава за политически кризи и
все още властите не са представили ясен проект за стабилизиране
на пазара на труда.
Източник: EuroMeatNews
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Кампания за превенция на мускулно-скелетните
смущения стартира инспекцията по труда
В периода 15.03.2022 – 31.05.2022 г. Главна инспекция
по труда ще проведе национална кампания, свързана с
превенцията на мускулно-скелетните смущения на работното място. Тя е част от общоевропейската кампания
на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и за
първи път се провежда в сътрудничество с Европейската агенция по здраве и безопасност при работа. Целта
е инспекционните ресурси на Комитета да се обединят
с информационните на Агенцията. В национален мащаб
акцентът на кампанията ще бъде върху инспекционната
дейност и прилагането на превантивни мерки за ограничаване разпространението на този вид смущения. Предварително са избрани секторите, в които ще се извършват проверките. За България това са – строителство и
хранително-вкусовата промишленост.
Инспекторите по труда преминаха обучение, за да се
запознаят с начина за извършване на проверките в рамките на кампанията и с ръководство за оценяване качеството на оценката на риска от мускулно-скелетни смущения при различни видове работи, разработени от SLIC.
Представени бяха и пилотни проверки, вече извършени
в други държави.
Мускулно-скелетните смущения са сред най-често
срещаните здравословни проблеми на работното място,
които изискват и специално внимание. Според анализа
на Националния осигурителен институт за лицата, които
се възползват от програмата за профилактика и рехабилитация, почти 70% от всички са се включили заради проблеми с опорно-двигателния апарат. Мускулно-скелетните смущения водят най-често до заболявания, свързани
с него. Рисковите фактори за появата на тези проблеми
са много - от уморителните и болезнени положения на
тялото, носенето или местенето на тежки товари до еднообразните движения. Те съществуват както в произ-

водството, така и в офиса. Най-често засегнатите части на
тялото са: врат, рамене, шия, долна част на гърба, колене,
китка и пръсти.
На сайта на Инспекцията по труда, в секцията „Дейност“, в рубриката „Информационни кампании“, подрубрика „Превенция на МСС – 2020 – 2022 г.“ https://www.gli.
government.bg/bg/taxonomy/term/539 са публикувани и
ще продължат да се публикуват полезни практически материали и информация, свързани с рисковете и превенцията на мускулно-скелетните смущения. Кампанията на
Комитета на старшите инспектори по труда ще приключи
в края на 2022 г. с публикуването на доклади от държавите членки относно проверките.
Следва да се има предвид, че законът задължава работодателите да предоставят на работещите необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за
отстраняването, намаляването или контролирането на
тези рискове. Това условие би било изпълнено в най-висока степен, ако тази информация е постоянно достъпна
и на разположение на работещите на обектите.
БТПП

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ : ВИРТУАЛНИ В2В СРЕЩИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ
МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БЕЛГИЙСКИ ДОСТАВЧИЦИ НА МЕСО
12 АПРИЛ 2022, 9:00-12:00, ZOOM
Белгийският Борд за Месото със
съдействието на АМБ има удоволствието да
Ви покани на предстоящото B2B събитие, на
което ще имате възможност да се срещнете
с белгийските доставчици на месо в
индивидуални разговори, лице в лице, чрез
Zoom. Инициативата ще даде възможност на
българските месопреработватели в рамките
на краткото време от 1 работна сутрин да се
срещнат виртуално с водещите контрагенти от Белгия и да добият контакти и пълна
представа за възможностите и предлагането от този пазар, да доразвият и надградят своята партньорска база.
Участието в събитието е безплатно.
За допълнителна информация, съдействие и регистрация за участие:
Е: sofia@fitagency.com; М: 00359 894 72 90 28, Величка Терзиева – Търговско-икономически представител - регион
Фландрия, Посолство на Белгия.
Краен срок за записване 6 април 2022г.
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На 18 март в Официален вестник на ЕС е публикуван РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(ЕС) 2022/440 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2022 година за изменение на приложение I към
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол
във връзка с африканската чума по свинете.

Вследствие на мерките за контрол на Африканската чума по свинете, прилагани от България в съответствие със законодателството на Съюза, епидемиологичната обстановка в някои зони, изброени като
ограничителни зони III се е подобрила по отношение на отглежданите свине и преминават в зона II. Някои зони в области Ловеч, Габрово, Монтана, Русе, Шумен, Сливен, Търговище, Видин и Бургас,
които до сега бяха посочени като ограничителни зони III, предвид ефективността на мерките за
контрол, следва вече да бъдат посочени като ограничителни зони II, тъй като през последните дванадесет месеца няма огнища на африканска чума по свинете при отглеждани свине в посочените ограничителни зони III.
В ЧАСТ III понастоящем остават само следните ограничителни зони III в България:
u в област Благоевград: — цялата община Сандански, — цялата община Струмяни,
— цялата община Петрич,
u в област Пазарджик: — цялата община Пазарджик, — цялата община Панагюрище, — цялата община Лесичево, — цялата община Септември, — цялата община
Стрелча,
u в област Пловдив: — цялата община Хисар, — цялата община Съединение, —
цялата община Марица, — цялата община Родопи, — цялата община Пловдив,
u в област Варна: — цялата община Бяла, — цялата община Долни Чифлик.

Обнародвана е новата Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
В Държавен вестник, бр. 19 от 08.03.2022 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет
№ 23 от 2 март 2022 г., за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и
географските означения.
С Наредбата може да се запознаете на следния линк:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=6067F9C9FB7DBCD7EFEB2E7E8645A3D9?idM
at=170571

Обнародван е Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
В Държавен вестник бр. 17 от 01.03.2022 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за корпоративното
подоходно облагане (ЗИ ЗКПО).
Промените са следните:
n От 01.01.2022 г. данъчната ставка на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 става 3 на сто (чл. 216, ал. 2);
n През 2022 г. ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 могат да се предоставят на всяко наето лице и в следващ
месец от 2022 г., като не се облагат с данък върху разходите, когато общият размер на предоставените ваучери за
храна през съответния месец е до законово установения необлагаем размер за всеки от месеците, за които се отнасят
предоставените ваучери, за всяко наето лице (§ 2 от ПЗР на ЗИ ЗКПО).
С преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) са направени промени и в Закона за данъците върху доходите на
физическите лица. Накратко промените и Закона за местните данъци и такси.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВИ СРОК ЗА ПРИЕМ НА
ИЗМЕНЕНИЯТА В ПРИЛАГАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ОТНОСНО СХЕМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО
На 10 февруари по време на заседанията на ресорните Комитет и Експертна група Европейската комисия съобщи ясен график за следващите етапи в процедурата за
прием на измененията на прилагащото законодателство
относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.
В рамките на заседанието на Експертната група Комисията представи окончателен Проект на Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент
на Комисията (ЕС) № 664/2014, за допълване на Регламент
(ЕС) № 1151/2012 по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход,
защитени географски указания и храни с традиционно
специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила

и някои допълнителни преходни разпоредби.
На заседанието на Комитета по политика по качество на земеделски продукти бе обсъден Проект на Регламент за изпълнение на Комисията за изменение на
Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 668/2014
за определяне на правила за прилагането на Регламент
(ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските
продукти и храни. Изменението на двата регламента –
664/2014 и 668/2014 следва влизането в сила на Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) №
1151/2012, (ЕС) № 251/2014 и (ЕС) 228/2013.
Източник: МЗм

13

март 2022 г.

Увеличават тавана на помощите за бизнеса
заради високите цени на тока
От помощта ще могат да се възползват всички около 633 хил. небитови потребители
Таванът на помощите, които отпуска държавата на небитовите
потребители заради високите цени на електроенергията, ще бъде увеличен за м. април от 250
на 300 лв/мегаватчас.
Това е предложението
на Министерството на
енергетиката за гласуване в МС, направено след
широк кръг консултации
с всички заинтересовани страни -бизнеса, Министерството на финансите,КЕВР
и други.
По-рано през седмицата правителството обяви, че
компенсирането на бизнеса ще продължи и през април.
Схемата за подпомагане остава същата - 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ за м. април и базовата цена
от 185.59 лв/MWh (средна цена базов товар на пазар „ден
напред“ на БНЕБ за м. юли 2021 г.).
От помощта ще могат да се възползват всички около 633 хил. небитови потребители, които се снабдяват с
електроенергия от свободния пазар.
Продължаването на компенсациите и през м. април,
както и увеличаването на тавана на помощта са част от

мерките, с които правителството адресира
последиците от безпрецедентния ръст на електроенергийните цени и
цели намаляване на инфлационния натиск върху потребителите.
Държавата и бизнесът се договориха до
края на м. март да бъде
сформирана
работна
група между заинтересованите страни, която в
едномесечен срок да предложи средносрочни и дългосрочни решения за прогнозируемост на пазара на електроенергия в страната.
Програмите за компенсиране на потребителите заради високите енергийни цени стартираха през м. октомври 2021 г. Постепенно в тях бяха включени различни
типове клиенти – индустрията, мрежовите оператори
заради технологичните им разходи, както и потребителите на природен газ.Очаква се изплатените суми само за
електроенергия до края на март да надхвърлят 1.4 млрд.
лв: 450 млн. лв. за м. октомври и м. ноември, 458 млн. лв.
за м. декември и м. януари и 525 млн. лв. за м. февруари
и м. март.
https://www.economy.bg/

Забавни факти за японското сашими
В превод „пробито тяло“, сашими е
японската кулинарна
традиция да се ядат
сурови морски дарове и месо.
Някои от най-популярните съставки
на сашими включват риба тон, сьомга,
калмари, скариди, както и сурово
говеждо месо.
За разлика от суши, което е ястие, приготвено от сурови морски
дарове и ориз, сашими се сервира
на филийки заедно с подправки и
гарнитури. И докато двете ястия са
различни, сашими може да се намери в повечето суши ресторанти.
В Япония сашими обикновено се
сервира като предястие, но може
да се яде и с ориз и мисо супа като
част от основното ястие.

Ето няколко интересни факта за сашими:

Произходът
на сашими е
несигурен
Има много различни теории за произхода на сашими. Според
една от тях това ястие,
каквото го познаваме днес, черпи
корените си от рецепта с тънко нарязана сурова риба, маринована в
подправен оцет, наречена намасу.
Учените са единодушни, че сашими става популярно в Япония
през периода Едо между 1600 и
1867 г. Сушито идва малко по-късно с изобретяването на нигири или
комбинация от подправен с оцет
ориз с резени сурова риба, която

се появява преди началото на 19
век. Скоро са разработени различни стилове суши и този тип ресторанти растат като гъби в Япония.

Видове морски дарове,
които могат да бъдат
класифицирани като
сашими, са огромен брой
Тъй като различните морски

q
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q
дарове имат различни вкусове
и текстури, не всички сашими са
създадени еднакви. Вероятно найчесто срещаните ястия със сашими
се приготвят от риба тон и сьомга.
Други популярни сашими се правят
от ципура, скумрия и така нататък.
Освен рибата, мидите и мекотелите
също са популярни опции за сашими – калмари, скариди, миди, морски таралеж.

Сашими може да се
направи от месо
Докато морските дарове са
синоним на сашими, деликатесът
понякога се прави и от месо, като
говеждо и пилешко. Най-често
използваното говеждо сашими е
от сорта Wagyu. Въпреки че не е
толкова често срещано, пилешкото сашими съществува. Месно
сашими понякога се приготвя и
от по-необичайни съставки, като
конско месо, елени и дори морска
костенурка.

Сашими може да се съчетае
с редица подправки
Сашими обикновено се придружава от различни подправки
за намаляване на рибния вкус и
миризма на по-мазната риба. Повечето сашими идват със соев сос
и пикантна паста, наречена уасаби. Суши ресторантите обикновено разполагат с малки гарафи със
соев сос на всяка маса. Гостите изсипват малко количество от соевия сос от гарафата в съда и потапят
своите парчета сашими в него.
Направено от смлян японски
хрян, уасабито не трябва да се
смесва със соев сос преди консумация, а по-скоро да се поставя
директно върху сашимито. Важно
е да не прекалявате с нито една от
подправките, тъй като те лесно могат да надделеят над вкуса на морските дарове.
Сашими обикновено се сервира върху легло от настърган дайкон или бяла ряпа и зелени листа
шисо - тази гарнитура се нарича
цума. Нарязани в красиви форми,
като цветя, те са предназначени
не само да прикрият миризмата на
рибата, но и да стимулират апетита.
Сашими също така често се
комбинира с маринован джинджифил, който има за цел да почисти
небцето между различните рибни
вкусове. Джинджифилът никога не
трябва да се яде директно с парчета сашими.
Сашими може да отлежава

Рязането на сашими е
изящно изкуство
Въпреки че може да изглежда
просто, рязането на сашими се
счита за кулинарно изкуство. Найчесто срещаният стил на нарязване на сашими се нарича хира зукури, където морските дарове се
нарязват на тънки филийки, а методът усу зукури - на толкова тънки филийки, че да изглеждат почти
прозрачни.

Най-доброто сашими не е задължително да пристигне в чинията ви направо от морето. Вместо
това висококачествените сашими,
сервирани в топ японски ресторанти, отлежават. Много сортове
риба, включително риба тон, имат
много слаб вкус на умами, когато
са прясно уловени.
Тяхната текстура също така
може да бъде доста твърда. Морските дарове, които отлежават на
сухо, намаляват влагата и разграждат протеините, омекотявайки
плътта и молекулите на вкуса.

Има различни кулинарни
традиции за ядене
на сурови морски дарове
и месо
Сашими не е единствената кулинарна традиция, която включва консумация на сурови морски
дарове и месо. Произхождащо от
Италия, карпачото е тънко нарязано сурово говеждо, телешко или
морски дарове, приготвени със
зехтин, лимон, оцет и подправки.
Също част от италианската кухня, крудо е друг термин, който се
отнася до сурово месо и морски
дарове. Въпреки това, за разлика
от карпачото, което се предлага
на тънки като хартия резени, крудо може да се приготви по всякакъв начин. Не на последно място,
тартарът се състои от нарязано на
кубчета или смляно - вместо нарязано - сурово месо или морски
дарове.
Макар че технически не е сурово, тъй като е изсушено в цитрусов
сок, севиче често се сравнява със
сашими. Среща се в страни от Латинска Америка, като Колумбия,
Перу и Мексико, като е спечелило
фенове по целия свят.
PROFIT.BG
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Със своите знания, опит и компетентност експертите
на Асоциация на месопреработвателите в България
помагат на фирмите от месната индустрия
Ние провеждаме индивидуални обучения по:
 добри практики
 НАССР система
 проследимост
 сензорен анализ
Обученията се провеждат в офиса на АМБ или на място в обекта.
Ние консултираме фирмите професионално и компетентно по:
 законодателство в областта на храните;
 системите за самоконтрол, разработени във фирмите
 етикетиране на месо и месни продукти
 определяне на хранителните стойности на месни продукти
 обозначаване страна на произход/място на произход на
основна съставка

Ние разработваме системи за
самоконтрол ( Добри практики
и НАССР система) за обекти за
производство и търговия с храни
Ние провеждаме вътрешни одити
на системите за управление по
безопасност на храните (СУБХ)
Ние валидираме етикети за
съответствие с нормативните
изисквания.
Ние провеждаме семинари,
кръгли маси по актуални проблеми

Асоциация на месопреработвателите в България е единствената,
която издава и разполага със специализирана литература в
областта на месната индустрия
СБОРНИЦИ С ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ РЕЦЕПТУРИ
И ТЕХНОЛОГИИ:

ü РЪКОВОДСТВО за добри практики 		

ü Луканки и суджуци
ü Салами полутрайни и трайни 		

ü НАРЪЧНИК за анализ на опасностите

варено-пушени

ü Салами полутрайни и трайни
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

сурово-сушени сурово 		
сушени и пушени
Колбаси варени и варено-		
пушени
Деликатеси от нераздробено 		
месо
Сурови месни продукти от 		
раздробено и нераздробено месо
Субпродуктови колбаси и саздърми
Диетични месни продукти
Продукти от птиче месо
Консерви месни и месо-растителни
Шунки варени, варено-пушени и сурово-сушени
ДРУГИ ИЗДАНИЯ:

ü ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
ü
ü
ü

за етикетиране на месо и месни
продукти
ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
за етикетиране на хранителната
стойност на месни продукти
РЪКОВОДСТВО “Сензорен анализ на месо, яйца, риба
и продукти от тях, месни и рибни консерви”
ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за вътрешна 		
проследяемост в предприятия от месната индустрия

(ДПП)

и контрол на критичните точки
(НАССР)в предприятията за добив
и преработка на месо.
ü РЪКОВОДСТВО за практическо
разработване на НАССР планове за
малки предприятия от месната 		
индустрия.
ü НАРЪЧНИК на технолога в 			
месопреработвателното
предприятие
ü Технология на функционалните и
специални месни и рибни продукти
ü Технологично обзавеждане в месната
и рибната промишленост
ü КАТАЛОГ разфасовки свинско и
говеждо месо
ü Плакат разфасовки свинско месо
ü Плакат разфасовки говеждо месо
ü Плакат разфасовки пилешко месо
ü Плакат разфасовки пуешко месо
ü КАТАЛОГ на членовете на АМБ
ü ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за прилагане
на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/775
на Комисията от 28 май 2018 г. за предоставянето на информация на потребителите по отношение на правилата за посочване на страната на произход
или мястото на произход на основната съставка на месни
продукти

Може да ни намерите на адрес:
София, бул. Шипченски проход, бл. 240 вх.А,
тел. 02 971 26 71, e-mail office@amb-bg.com и да посетите www.amb-bg.com
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март 2022
21 íîåìâðè
6 --20
5 äåêåìâðè
2020
2019г.ã.

МАЛКИ ОБЯВИ
ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Продаваме слайс Weber CCS304 с везна за претегляне. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0885 114 637.

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

Продавам тарелки PP SIEGELSCHALE 187*137*25 mm
35 000 бр. и бариерно фолио P12-2140 AFNP anti-fog 52 см.- 35 ролки.
Тел. за контакти 0888737255 гр. Пловдив

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

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

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно

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

Ôèðìà Äæèåâ ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì
ñëåäíèòå ñâîè èìîòè:

Фирма Джиев АД отдава под наем

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

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

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

За контакт: тел. 0884 119 108

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

ФИРМА „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ПРОДАВА употребявани месопреработващи машини: кутер Нити Казанлък
120 – литров неръждаем; месомелачка 160 мм; хидравлична гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 25-иглен;
вакуум тумблер 150 л. Тел.: 0887 961 877.
ФИРМА „НЕСТО“ ЕООД ПРЕДЛАГА: голямо разноо-

ÔÈÐÌÀ
ÌÅÑÎÌÀÍÈß
ÒÐÅÉÄ
ÏÐÎÄÀÂÀ
óïîòðåáÿâàíè
бразие от
РЕЦИКЛИРАНИ
МАШИНИ
на склад.
ИЗКУПУВА: всякакъв вид МАШИНИ
МЕСОПРЕРАБОТКА.
ìåñîïðåðàáîòâàùè
ìàøèíè:ЗАêóòåð
Íèòè Êàçàíëúê 120GSM: 0888
38 84 44. ìåñîìåëà÷êà 160 ìì; õèäðàâëè÷íà
ëèòðîâ
íåðúæäàåì;
E-mail: office@nesto.bg.
ãèëîòèíà;
áúðêà÷êà 160www.nesto.bg
ë.; èíæåêòîð 25-èãëåí; âàêóì
òóìáëåð 150 ë. Òåëåôîí 0887961877.

МЕСОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ в с.ЛЕСИДРЕН ПРЕД-

ЛАГА свинско
трупно
драно
и свинско трупно
ÔÈÐÌÀ
„ÍÅÑÒÎ”
ÅÎÎÄ
ÏÐÅÄËÀÃÀ:
ãîëÿìîбелено
ðàçíîмесо. За контакт:
тел. 0888 97 11
22.
îáðàçèå
îò ÐÅÖÈÊËÈÐÀÍÈ
ÌÀØÈÍÈ
íà ñêëàä. ÈÇÊÓÏÓÂÀ: âñÿêàêúâ âèä ÌÀØÈÍÈ ÇÀ ÌÅÑÎÏÐÅИЗКУПУВАМЕ ВСЯКАКВИ МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАÐÀÁÎÒÊÀ. GSM 0888 388444. Å-mail: office@nesto.bg,
БОТКА. За контакт: 0896 61 20 08.
www.nesto.bg
ÌÅÑÎÄÎÁÈÂÍÎ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
Ñ. шунка.
ËÅÑÈÄÐÅÍ
ПРОДАВАМ: • КАЗАН
за варенеÂна
ЦениÏÐÅÄпо
ËÀÃÀ
ñâèíñêî òðóïíî
ñâèíñêî
ìåñî.
споразумение.
Тел:äðàíî
0888è509
391 -òðóïíî
Руменáåëåíî
Тодоров
Òåë. çà êîíòàêòè: 0888 97 11 22

„КФМ“ гр. БЛАГОЕВГРАД ПРОДАВА всякакви машини

ÈÇÊÓÏÓÂÀÌÅ
ÂÑßÊÀÊÂÈ
ÌÀØÈÍÈ
çàинокс.
ìåñîïðåðàáîòêà.
за месопреработка
и форми
за шунки
Тел.: 0885
Çà
âðúçêà
- ìîá.:office@karol-fernandez.com
089 661 20 08
28 22
62; e-mail:

ФИРМА
„СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за месопреÏÐÎÄÀÂÀÌ:
работка
и режещи инструменти за волфове и кутери.
zÊÀÇÀÍ çà âàðåíå íà øóíêà. Öåíè ïî ñïîðàçóìåíèå.
Тел.
0889 92 32 18; 0896 61 20 08.
zÃèëîòèíà çà çàìðàçåíî ìåñî SK 150.

Òåë: 0888 509 391
- Ðóìåí Òîäîðîâ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА МЕСОДОБИВ
И РАЗФАСОВАНЕ на
червени меса „АВАЛОН ВЪРДЖИН“ АД, гр. Левски
предлага“ÑÅÐÂÈÇ
свинско трупно
охладеноìàøèíè
месо-драно,
белеÔÈÐÌÀ
ÌÌ” ÏÐÎÄÀÂÀ
çà ìåñîïðåно и прясна
охладена
свинска разфасовка.
за
ðàáîòêà
è ðåæåùè
èíñòðóìåíòè
çà âîëôîâå èТелефони
êóòåðè. GSM
връзка: 08960896612008.
82 82 89; 0650 99 263; факс: 0650 99 439;
0888923218,
e-mail: avalon_virgin@abv.bg
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÇÀ ÌÅÑÎÄÎÁÈÂ È ÐÀÇÔÀÑÎÂÀÍÅ íà
„МУЛТИВАК РИСЕЙЛ“ ПРЕДЛАГА многообразие от
÷åðâåíè ìåñà “Àâàëîí Âúðäæèí” ÀÄ - ãð. Ëåâñêè ïðåäëàвисококачествени фабрично рециклирани немски маãà
ñâèíñêî
òðóïíî
îõëàäåíî еднокамерни
ìåñî - äðàíî, áåëåíî
è ïðÿñíà
шини
с марка
MULTIVAC:
и двукамерни
îõëàäåíà
ñâèíñêà ðàçôàñîâêà.
Òåëåôîí çà âðúçêàи- ìîáèвакуум опаковъчни
машини, полуавтоматични
автоëåí
0896828289,
ñòàöèîíàðåí
065099263,машини.
ôàêñ: 0650
матични
трейсийлъри,
термоформовъчни
99439,
e-mail:
avalon_virgin@abv.bg
За контакт:
„МУЛТИВАК
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

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

„ÌÓËÒÈÂÀÊ
ÐÈÑÅÉË” ïðåäëàãà
ìíîãîîáðàçèå îò âèñîe-mail: office@bg.multivac.com.
www.multivac.bg
êîêà÷åñòâåíè ôàáðè÷íî ðåöèêëèðàíè íåìñêè ìàøèíè ñ
ìàðêà MULTIVAC: åäíîêàìåðíè
è äâóêàìåðíè âàêóóì îïàêîТРУДОВА БОРСА:
âú÷íè ìàøèíè, ïîëóàâòîìàòè÷íè è àâòîìàòè÷íè òðåéñèéСвинекомплекс Голямо Враново търси технолог
ëúðè, òåðìîôîðìîâú÷íè
ìàøèíè.
Çà êîíòàêò: Ìóëòèâàê
GSM 0887
621 984
Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, òåë/ôàêñ: 029885500 è 029885588,
Месопреработвателна
фирма
търсиbg.multivac.com,
технолог –
ìîáèëåí:
0886 027 616, e-mail:
office@
тел.
0888
92
59
22
web:www.multivac.bg

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

Председател
Ïðåäñåäàòåëна
íàАМБ:
ÀÌÁ:
Атанас
ÀòàíàñУРДЖАНОВ
ÓÐÄÆÀÍÎÂ
Изпълнителен директор:
д-р
Диляна
Попова
Ãëàâíè
åêñïåðòè:
ä-ð
Äèëÿíà
Ïîïîâà
Главен
експерт:
инж.
èíæ. Павлина
ÏàâëèíàЛилова
Ëèëîâà

