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До 18-слойни горни и долни фолиа:

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

Флексопечат до 8 цвята.
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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.

Повече за нашите решения за
www.csb.com/bg
месопреработвателни предприятия: www.csb.com
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Отворено писмо до министъра на енергетиката
относно цените на природния газ
На 13 януари Асоциацията
на организациите на българските работодатели изпрати
отворено писмо до министъра на енергетиката с копие до средствата за масова
информация относно скока
в цената на природния газ
за индустрията. В писмото се
казва: „Категорично протестираме индустрията да поеме
нов удар в цената на природния газ!
Анонсираното на пресконференция на 12 януари
2022 г. от Вас поевтиняване на парното за сметка на
скъп газ за индустрията ще затвори заводи. Досега евтиното отопление на софиянци беше за сметка на целия народ. Сега ще е за сметка само на работещите в
индустрията.
Това ще задълбочи кръстосаното субсидиране на
енергоносителите от индустрията към битовите потребители на топлинна енергия, което е абсолютно забранено от европейските директиви!
Ползите от дългосрочните договори на „Булгаргаз“

трябва да бъдат споделяни
справедливо измежду всички
пазарни участници, а не да се
създават привилегировани
касти на пазара. Индустрията
в България трябва да може да
функционира и това е част от
обществения интерес.
Социалната
политика
трябва да спре да бъде изпълнявана през енергийната
система!
Като индустриалци настояваме да продължаваме да
закупуваме природния си газ на достъпни цени, за да
се запазят конкурентоспособността, работните места и
експортният потенциал на националната икономика.
Намираме се в безпрецедентна обстановка на пандемия, комбинирана с непосилно високи цени на електроенергия, сега се появява заплаха и от още по-високи цени на газа за предприятията в България, за сметка
на други пазарни участници.
Как ще имаме икономика и растеж? Кой ще поеме
отговорността за съсипване на индустрията?“
Източник: БСК
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Министерство на земеделието:
Ще създадем възможно най-добри условия
за достъп на български храни до пазара
„Ще работим за подобряване на
контрола по агрохранителната верига, качеството и безопасността
на предлаганите храни на пазара в
страната. Искаме да подкрепим родните производители на храни като
създадем възможно най-добри условия на достъп на българските храни
на пазара. Особено важна за нас е
устойчивостта на веригата на предлагане на храни чрез предлагане на
фермерски продукти и скъсяване
на веригите на доставки с цел да се
защитят максимално интересите на
българските производители и да се
предотвратят нелоялни търговски
практики. Сред приоритетите ни в
сектора са борбата със сивия сектор,
както и прилагането на ангажиментите по Зелената сделка и запазване
на биоразнообразието.” Този ангажимент пое ръководството на Министерство на земеделието по време на
видеоконферентна среща с браншовите организации от сектор „Храни“
и търговските вериги.
В срещата участие взеха министъра на земеделието д-р Иван Иванов, заместник-министър Момчил
Неков, заместник-министър Стефан
Бурджев, заместник-министър Иван
Христанов, както и представители на
Българска агенция по безопасност на
храните, Център за оценка на риска
по агрохранителната верига, Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.
Заместник-министър
Момчил
Неков подчерта, че едни от най-важните и трайни приоритети, които си
поставя екипът на Министерство на
земеделието в провежданите от него
политики, са насочени към подобрена комуникация и партньорство при
работата с браншовите организации
от сектор „Храни“. Той подчерта, че се
работи в посока производството на
повече българска продукция с по-голяма добавена стойност и подкрепата й през финансовите инструменти
на европейските и национални политики, които бъдещият Стратегически
план и Националния план за възстановяване и устойчивост предлагат.

„Ще се работи да се подпомогнат
преработвателите, тъй като те създават работни места и много от тях
оперират в селските райони, което
е в унисон със заложените основни
приоритети както на коалиционното
правителство, така и на подготвяния
стратегически документ за следващия програмен период“, каза още
той.
По думите му, целта на срещата е
да бъдат разгледани и търсени възможности за увеличаване на достъпа
на традиционни български храни до
потребителите, включително и чрез
увеличаване на предлагането им в
търговските вериги.
Важна тема на дискусията беше
и дигитализацията, прилагането на
високите технологии в хранителната
индустрия и търговската мрежа. Акцент в разговорите, отношение към
който взе заместник-министър Иван
Христанов, беше развитието на биологичното земеделие и перспективите му както в национален план, така и
като експортно ориентиран продукт.
Заместник-министър Неков посочи, че политиките по агрохранителната верига ще продължат да бъдат
важен приоритет на Министерство
на земеделието и на неговия експертен екип, както и политиката за създаване на национални стандарти за

производство на храни, с цел подобряване и повишаване на качеството
на храните.
Преработвателите
подкрепиха
включването на мярка в стратегическия план и за подпомагане на схемите за качество. По време на дебата
бяха поставени още въпроси за недостига на работна ръка в сектора и
студентските програми, с които да се
привличат млади специалисти, както
и за приобщаване на децата към вкуса на добрата българска храна чрез
програмите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Заместник-министър Неков информира, че се удължава с 2 седмици
срокът, до 28 януари 2022 г., за обществено обсъждане на изготвения
проект на Програма за местни традиционни и регионални традиционни храни за периода 2021-2031 г. Той
покани Националния съвет по храните да излъчи свои представители
за участие в работната група, която
работи по проекта. Представителите на хранително-вкусовия бранш
активно участват и в дейностите при
изпълнение на мерките по Национална програма за предотвратяване
и намаляване на загубата на храни
(2021 – 2026 г.).
Източник: Пресцентър на МЗ
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Министър Иванов в Брюксел: нужни са
спешни мерки за сектор свиневъдство в ЕС
Въпреки тенденцията за увеличаване на
изкупните цени в сектор „Мляко“ и „Месо“,
разходите не могат да бъдат покрити
„Подкрепяме въвеждането на
спешни и извънредни мерки за сектор „Свиневъдство“ на ниво Европейски съюз (ЕС)“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов
по време на заседението на Съвета
за земеделие и рибарство към ЕС в
Брюксел, Белгия. По думите му, подобни мерки следва да бъдат вземани по начин, по който да се избегнат
допълнителни смущения на пазара.
„Смятаме, че за сектора е необходимо да бъде предоставена директна
финансова помощ за излизане от
кризата подобно на тази, дадена на
млякото и млечните продукти през
2009 и 2016 г.“, подчерта д-р Иван
Иванов.
Министър Иванов обясни, че секторът на свинското месо в България
е изправен пред сериозна криза.
Той коментира, че сред основните
проблеми са: нарастването на цените на основните фуражни култури и
смески, както и значителното повишение на разходите за производство
в земеделието, по-специално на горивата и електроенергията. Цените на електроенергията, влагани в
селското стопанство у нас, бележат
ръст от 160 % спрямо 2020 г. „Месопроизводителите са в изключително
трудна пазарна ситуация, повлияна
едновременно от рестрикциите,

www.teatrading.eu

свързани с ограничаването на Африканската чума по свинете (АЧС), засилените изисквания по отношение на
производството в кланиците заради
CОVID-19, повишените разходи за
фуражи и свръхпредлагането на европейския пазар, което задържа растежа на цените“, каза земеделският
министър.
Министър Иванов информира,
че в аналогична ситуация е и сектор
„Птицевъдство“. Той заяви, че въпреки тенденцията за увеличаване на
изкупните цени в сектор „Мляко“ и
„Месо“, разходите не могат да бъдат
покрити.
В рамките на заседанието земеделският министър взе участие и в
дискусия на тема: „Устойчивост на
въглеродните цикли“. Той подчерта,
че за реализирането на поставените
от ЕК цели за намаляване на парниковите емисии е необходимо да се
предостави достатъчна компенсация
за земеделските стопани за допълнителните усилия, предвид запазване
на тяхната конкурентоспособност.
„В Стратегическия план на страната
са включени интервенции и екосхеми, които са свързани с прилагане
на практики за земеделие с ниски
въглеродни емисии“, посочи д-р Иванов и допълни, че става въпрос за
използване на междинни култури,
покривни култури,
консервационна обработка на почвата и
подобряване характеристиките на ландшафта.
Министър
Иванов подчерта, че
тези мерки следва да
допринесат за устойчивостта на въглеродния цикъл в земеделските и горските
екосисистеми, но не
могат едностранно
да доведат до драс-

тично намаляване на въглеродните
емисии, каквато е амбицията на Комисията.
Земеделският министър изтъкна още, че трябва да се постигане
баланс в търговските преговори с
всички преговарящи страни, особено при вноса на селскостопански
стоки в Съюза от трети страни. „Трябва изискванията да бъдат идентични
на високите стандарти на ЕС, с оглед
постигането на ефективни и справедливи резултати“, категоричен бе
министър Иванов.
Министър Иванов подчерта, че
има чувствителни за България въпроси: като вносът на мед, слънчогледово масло, птиче месо и орехови ядки
от Украйна и страните от МЕРКОСУР;
защитата на географските означения
като например българско розово масло и стралджанска мускатова ракия в
споразумението за свободна търговия с Австралия; намаляването на квотите за овче и агнешко месо, внос от
Нова Зеландия. „България подкрепя
искането на Полша към Европейската
комисия относно необходимостта от
мониторинг на ситуацията, свързана
с наложеното от Беларус ембарго и
взимането на мерки за предотвратяване загубите на производителите в
ЕС“, заключи министър Иванов.
В рамките на заседанието министър Иванов се срещна с министъра
на земеделието и развитието на селските райони на Румъния - АдрианЙонут Чесною, министъра на земеделските въпроси на Естония - Урмас
Круус и министъра на земеделието и
храните на Франция - Жулиен Денорманди.
Източник:МЗм
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Българската стопанска камара пое
председателството на аобр за 2022 г.
Българската стопанска камара
(БСК) пое от Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели
(АОБР) за 2022 година. АОБР обединява национално представителните
работодателски организации АИКБ,
БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на
организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията,
членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82% от всички наети у нас, а брутната добавена
стойност, която произвеждат, е 86%.
Председателството на АОБР от АИКБ през 2021 г. бе отчетено като изключително успешно с оглед трудната ситуация, свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и
възникването на икономическа криза като последствие
от пандемията и изолацията, както и драстичното повишение на енергийните цени. Въпреки предизвикателствата, бяха приети рекорден брой общи позиции,
декларации и становища. За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни
институции 145 позиции в защита интересите на бизнеса,
фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на бизнеса в условията на икономическа и енергийна криза.

Част от позициите са изработени в
партньорство с национално представителните организации на работниците и служителите – КНСБ
и КТ „Подкрепа“. Проведени са и
множество срещи с представители
на държавни институции – Министерски съвет, Народно събрание,
Президент на РБ, на чието внимание са представени ключови проблеми, стоящи пред бизнеса, в контекста на кризисната
ситуация.
По време на общото събрание, проведено на
11.01.2022 г. членовете на АОБР обсъдиха спешни действия за намиране на работещи решения във връзка с
кризата, породена от безпрецедентно високите цени на
природния газ и електрическата енергия за небитовите
потребители. Обсъден беше и новият дизайн на мярката
„60/40“ от 01.03.2022 г., като бе решено да се поиска от
правителството създаване на междуведомствена работна група с участието на МФ, МТСП и национално представителните работодателски и синдикални организации,
която да изработи адекватен регламент за мярката, така
че тя да бъде достъпна за максимално широк кръг засегнати от кризата предприятия.
Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за 2022 г.
Източник: БСК

Списък на специалностите, за които държавата осигурява
финансова подкрепа при сключване на договор с работодател
(по чл. 95а от ЗВО)
Държавата ще заплаща изцяло или частично таксите за обучение на студенти от 27
специалности, свързани със земеделието, в случай че имат сключен договор с конкретна фирма за
стаж и работа след завършване
Министерството на образованието и науката (МОН)
публикува регистър на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на
студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване. Освен до информация за специалностите, студентите вече имат достъп и до списъка с
всички фирми, с които могат да сключат договор за стаж
и работа, за да ползват финансова подкрепа от държавата.
Регистърът дава възможност за двупосочна връзка
между студентите и бизнеса. Обучаващите се по-лесно
ще намират място за професионалната си реализация, а
фирмите – необходими специалисти за дейността си.
Информационната система на специалностите и работодателите се поддържа от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.

Списъкът на специалностите, за които държавата покрива разходите за обучение, се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти спрямо нуждите
на пазара на труда. Той се актуализира всяка година, за да
отговаря в максимална степен на потребностите от висококвалифицирани кадри за икономиката.
Министерският съвет ежегодно утвърждава и списъка на работодателите, с които студентите могат да сключват договори за стаж и работа. По предложение на различни министерства през настоящата академична година
са одобрени 154 фирми. За 2021/2022 г. тези работодатели са заявили необходимост от 975 специалисти.
Регистърът на работодателите и специалностите, за които държавата осигурява финансова
подкрепа при сключване на договор за стаж и работа
през учебната 2021-2022 г., можете да видите ТУК.
https://regemployersportal.nacid.bg/employerList
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Внос на свинско месо в ЕС през 2021 г. (в тонове)
общо
2021 г.

януари февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

общо

135 285

7 383

9 892

14 524

13 901

12 142

12 425

13 375

12 735

14 118

13 771

11 017

замразено месо

46 609

2 334

4 033

5 753

4 004

3 926

4 027

4 446

4 328

5 164

5 206

3 388

карантия

41 547

1 901

3 052

4 395

3 766

3 827

4 126

4 420

4 162

4 493

4 211

3 193

заготовки, колбаси

19 225

962

1 035

1 515

3 790

1 554

1 605

1 855

1 700

1 631

1 840

1 736

прясно месо

12 373

1 131

683

1 008

1 006

1 522

1 298

1 156

1 177

1 335

1 019

1 039

сланина, мас

8 872

699

798

993

692

651

692

896

751

851

913

936

осолено, сушено, пушено месо

6 653

356

292

859

641

663

676

601

617

644

581

725

6

-

-

1

1

0

1

2

0

0

0

-

продуктови групи

месец

живи свине

Източник: DG AGRI, EU

Износ на свинско месо в ЕС през 2021 г. (в тонове)
продуктови групи

месец

общо
2021 г.

януари февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

общо

5 349
412

529
772

559 920

624
250

542
742

500
753

455
058

436
938

428
170

450 644

426 557

394 608

замразено месо

2 854
866

312
278

317 824

350
747

300
791

268
506

224
569

219
699

212
779

218 575

206 294

222 805

карантия

1 261
916

115
366

124 724

145
955

125
826

120
125

109
592

105
385

101
013

108 160

99 288

106 479

заготовки, колбаси

400 098 30 786

34 454

40 605

37 449

36 289

39 740

39 668

36 994

40 727

39 246

24 142

прясно месо

336 007 26 389

29 250

32 715

30 617

31 388

33 039

30 478

33 292

35 057

36 455

17 326

сланина, мас

278 577 27 930

32 088

33 316

29 272

26 640

24 903

21 776

21 557

23 898

20 611

16 587

осолено, сушено, пушено
месо

189 898

15 447

17 336

18 980

17 129

16 408

18 753

19 083

20 157

20 478

20 397

5 730

живи свине

28 051

1 576

4 244

1 931

1 660

1 397

4 463

851

2 377

3 749

4 266

1 539

Източник: DG AGRI, EU
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Колко селскостопански животни останаха у нас и къде?
Сериозно намаляват овцете и млечните крави,
сочат последните данни
Регистрираните на територията на страната животни по видове през стопанската 2020/21 година са публични в Портала за отворени данни. Проследихме кои
области се открояват с брой отглеждани селскостопански животни и от какъв вид.
Статистическите данни сочат, че актуалният общ брой
на говедата и биволите в страната е 534 119. От тях млечните крави наброяват 192 921. Анализатори вече прогнозираха, че до 2025 г. техният брой ще намалее до 190
хиляди. Агростатистиката за предходната стопанска година показва, че тогава броят им е бил 227.7 хиляди за
цялата страна.
Към настоящия момент най-много млечни крави се
отглеждат в област Пловдив – 25 896, и в Сливенско – 14
109.
По последни данни месодайните крави у нас са 142
583 броя, като най-много от тях са в Благоевградско – 22
118, следвани от Кърджали – 19 398, Хасково – 16 558,
Пловдив – 13 084 и Бургас – 12 968.
Отчетлив спад за година се вижда и при поголовието
на овцете. През 2019/20 броят животни е бил над 1,3 милиона, а в настоящата статистическа таблица са въведени
само 987 488 броя. Областите първенци в това въдство
са: Благоевград – 96 645, Бургас – 93 102, и Пловдив – 87
606, като най-много от тях са млечни.

Млечните овце у нас са 797 600, а месодайните – 103
579. Голяма част от месодайните овце са концентрирани
в област Кърджали – 26 393.
При козите водеща област е Благоевград – 25 327. Общият брой на тези селскостопански животни в страната е
156 443. Отглеждането на биволици е концентрирано основно във Враца – 2924, Пловдив - 2020, Хасково – 1472, и
Сливен – 1122, а общият им брой у нас е 14 652.
В свиневъдството (общо 552 975 свине) най-много животни отглеждат фермерите в област Добрич – 95 921.
Най-много пчелни семейства са преброени в областите Добрич – 55 077, и Бургас– 50 334. Като цяло родните
пчелари имат 706 154 пчелни семейства.
Първенци по брой в българското животновъдство са
птиците. Общият им брой у нас е 29 716 611.
Източник: agri.bg

Очаква се спад в почти всички
производства до 2023 г.
Това предвиждат
последните данни на
ЕК, изнесени по време
на годишната Outlook
конференция
Страните членки на Европейския съюз (ЕС) все още подготвят и
представят своите стратегически планове за новата Обща
селскостопанска политика (ОСП). Именно заради забавянето на европейско ниво, част от новото разпределение
на средствата в Многогодишната финансова рамка (МФР)
за 2021-2027 г., ще влезе в сила едва през януари 2023 г.
Как обаче анализаторите виждат бъдещето на сектора в различните производства след влизането на новия
програмен период? Своите глобални прогнози дадоха
експерти по време на годишната Outlook конференцията
на ЕС за перспективите в сектора. На нея бяха дискутирани най-новите макроикономически и пазарни данни.

Земеползване

Общата част на земеделската земя в ЕС се предвижда леко да намалее, главно заради намалената площ на
обработваеми култури. При отсъствието на подкрепящи
мерки в новата ОСП или инициативи, свързани със Зелената сделка, се очаква площта, посветена на биологично-

то производство, да достигне 15%
от общата земеделска земя до 2031
г.
Това предполага, че търсенето
на това вид производство ще продължи да расте. Освен това се предполага и че годишният процент на
преобразуване от конвенционални
в органични продукти ще остане
толкова висок през 2022-2031 г.,
както през 2014-2019 г. Допълнителната подкрепа за сектора на биологичното земеделие може да доведе до ускоряване на тенденцията.

Полски култури

В цяла Европа се очаква площта със зърнени култури
да намалее до 51,2 милиона ха между 2021 и 2031 г. Тази
негативна прогноза се дължи на намаляване на основните площи със зърнени култури. Очаква се добивите от
пшеница и ечемик леко да намалеят, докато добивите от
царевица е възможно леко да се увеличат. Това ще доведе до производство на зърнени култури от 276 милиона
тона през 2031 г. (спад от 2,5% спрямо 2021 г.).
Очаква се битовата употреба да намалее до 254,8 милиона тона, главно поради спада на животни и използване на фуражи.
Що се отнася до търговията, ЕС ще остане един от лидерите, но ще се сблъска със силна конкуренция от други

q
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ключови участници, особено от Черноморския регион. А
това ще доведе до намаляване на пазарните дялове на
нарастващия пазар. Потенциалното въздействие на скока на торовете и цените на енергията върху решенията
на фермерите за засаждане през 2022 г. представлява основната несигурност.

2011-2021 г.) и ще компенсира високият спад на млечните стада ( спад от 1,5 милиона крави до 2031 г.). Очаква
се производството на биологично мляко да достигне 8%
през 2031 г. (3,5% през 2019 г.), осигурявайки икономическа сигурност, ползи за околната среда и задоволяване
на обществените нужди.

Новите цели за устойчивост на ЕС биха могли да доведат до забавяне на годишния растеж на ЕС при млечното
производство (0,5% годишно), което ще достигне 162 милиона тона до 2031 г.
Сектор “Животновъдство” също така е възможно да
подобри допълнително земеделските си практики, като
се фокусира върху повишаването на ефективността и
по-високите екологични стандарти, като същевременно
добавя стойност към крайните продукти.
Алтернативите на конвенционалните системи ще спечелят по-голям пазарен дял, което ще доведе до по-нисък
годишен ръст на добива (1,2% в сравнение с 1,9% през

Очаква се световното потребление на месо да продължи да расте с 1,4% годишно, благодарение на нарастващото население и по-високите доходи в развиващите
се страни. Ще са необходими допълнителни 3,4 милиона
тона внос на месо в световен мащаб, за да се запълни разликата между вътрешното потребление и производството в много страни.
Очаква се устойчивостта да играе все по-важна роля
в месни пазари на ЕС, както за производителите, така и за
потребителите. Очаква се консумацията на месо в ЕС на
глава от населението леко да намалее до 67 кг до 2031 г.
Източник: Агри.БГ

Мляко и млечни продукти

Месо

Пилешко месо
ПИЛЕШКО МЕСО

СЕДМИЧНА СПРАВКА:
СРЕДНИ
ЦЕНИ ЗА
ПЕРИОДА
5 – 12 ЯНУАРИ
2022
г.
СЕДМИЧНА СПРАВКА:
СРЕДНИ
ЦЕНИ
ЗА
ПЕРИОДА
5 – 12
ЯНУАРИ
2022 г.
ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ЦЕНИ НА ЕДРО
Пиле - замразено
ОБЛАСТ
лв./кг

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )
%

лева

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

4,95
4,86
4,41
4,10

-0,6
-1,2
0,2
0,0

-0,03
-0,06
0,01
0,00

4,70

0,0

0,00

4,44
4,55

0,0
-1,1

0,00
-0,05

4,25
4,24

0,0
0,0

0,00
0,00

4,09
3,79

2,3
-1,8

0,09
-0,07

4,18
4,26
4,15

0,0
1,7
0,0

0,00
0,07
0,00

4,15
4,07

0,0
0,0

0,00
0,00

4,14
5,22
4,16

0,0
0,0
0,0

СРЕДНО ЗА СТРАНАТА

4,35

-0,2

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

Пиле - прясно,
охладено

лв./кг

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )

Пиле замразено

лв./кг

ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Пиле - прясно,
охладено

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )

лв./кг

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )

Пиле замразено

лв./кг

Пиле - прясно,
охладено

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )

лв./кг

изменение
спрямо
предходния
период
(+/- )

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

%

лева

0,00
0,00
0,00

5,44
5,42
5,92
4,95
4,95
5,05
5,00
5,48
5,19
*
4,95
5,00
4,80
5,56
5,08
4,79
4,95
5,75
*
5,33
4,78
5,56
5,25
4,55
5,19
5,43
5,33

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,74
4,94
5,05
5,49
5,01
5,01
5,49
5,20
4,99
4,49
5,49
5,01
4,82
4,64
5,49
4,82
5,80
4,64
4,84
4,94
4,99
4,64
5,10
5,09
4,99
5,25
4,94

0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00

5,09
5,09
4,90
4,89
4,79
4,79
4,89
5,15
5,04
5,09
4,89
4,79
4,84
5,09
4,89
4,84
4,79
5,09
5,59
5,09
5,19
5,09
5,04
5,59
5,04
4,70
5,09

-13,6
-1,9
-5,8
-2,0
-11,1
-11,1
-2,0
-0,6
-10,6
-13,6
-2,0
-11,1
-5,8
2,0
-2,0
-5,8
3,2
3,0
20,5
-1,9
0,0
2,0
-10,6
17,9
-10,6
-9,6
-1,9

-0,80
-0,10
-0,30
-0,10
-0,60
-0,60
-0,10
-0,03
-0,60
-0,80
-0,10
-0,60
-0,30
0,10
-0,10
-0,30
0,15
0,15
0,95
-0,10
0,00
0,10
-0,60
0,85
-0,60
-0,50
-0,10

5,18
4,80
5,30
5,45
4,83
4,83
5,45
5,40
5,10
5,15
5,45
4,85
4,85
5,69
5,45
4,85
5,25
5,25
4,85
4,75
5,20
5,69
5,20
5,40
5,10
4,85
4,75

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,90
5,02
5,99
5,45
*
*
5,45
5,40
5,10
5,90
5,45
*
5,22
5,54
5,45
5,40
*
5,33
*
5,02
5,15
5,54
5,15
*
5,15
5,25
5,02

5,0
0,0
0,0
0,0
*
*
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
*
0,0
0,0
0,0
0,0
*
0,0
*
0,0
0,0
0,0
0,0
*
0,0
0,0
0,0

0,28
0,00
0,00
0,00
*
*
0,00
0,00
0,00
0,28
0,00
*
0,00
0,00
0,00
0,00
*
0,00
*
0,00
0,00
0,00
0,00
*
0,00
0,00
0,00

-0,01

5,19

0,2

0,01

5,03

0,2

0,01

5,01

-3,7

-0,19

5,15

0,0

0,00

5,38

0,6

0,03

Източник: ДКСБТ за цените на едро на пиле - замразено ; САПИ ЕООД – за цените на едро на пиле – прясно, охладено и за цените на дребно
Източник:
ДКСБТ
за цените
на едро
назапиле
Забележка:
Цените са с ДДС.
За областните
центрове, оцветени
в жълто,
цените -назамразено
едро информация ;неСАПИ
е наличнаЕООД – за цените на едро на пиле – прясно, охладено и за цените на дребно

Забележка: Цените са с ДДС. За областните центрове, оцветени в жълто, за цените на едро информация не е налична

Справката е обобщена от дирекция "Анализ и стратегическо планиране" на Министерството на земеделието, в съответствие с решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет,
q
създадена с РМС № 136/10.03.2011 г.
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През периода 5 – 12 януари 2022 г. средните цени
по веригата на предлагане на пилешко месо за страната като цяло са близки до нивата от предходната
седмица. По-сериозно изменение, в посока надолу,
бележи цената на охладеното пиле в големите супермаркети.

Пиле-замразено
Цените на едро на замразеното пиле на стоковите
тържища са в диапазона от 3,79 лв./кг (Пловдив) до
5,22 лв./кг (Шумен). В седем области се наблюдават
разнопосочни седмични ценови колебания, в границите от -1,8% в Пловдив до +2,3% в Плевен. Средната
цена на едро за страната е 4,35 лв./кг, с 0,2% по-ниска
на седмична база.
Предлагането на дребно на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 4,49 лв./кг
(Кюстендил) до 5,80 лв./кг (Разград). Поскъпването на
продукта във Видин, Враца, Монтана и Шумен в рамките на 1,2% - 2,5% спрямо предходната седмица води до
повишение на средната цена в ГТВ за страната с незначителните 0,2%, до 5,03 лв./кг.

В другите търговски обекти (ДТО) цените на замразеното пиле се запазват в интервала от 4,75 лв./кг
(Сливен и Ямбол) до 5,69 лв./кг (Перник и София). При
липса на седмични изменения на стойностите по области, средната цена за страната остава 5,15 лв./кг.
През последната седмица маржът между цените на
едро и на дребно на замразеното пиле е средно 0,68
лв./кг за ГТВ и 0,80 лв./кг за ДТО. Разликата в тази посока достига до 1,39 лв./кг във Велико Търново и Плевен за ГТВ и до 1,54 лв./кг в София за ДТО. В големите
супермаркети в Благоевград продуктът се предлага
с 0,21 лв./кг по-евтино на дребно, отколкото на едро.
Подобна е ситуацията в ДТО в Бургас и Шумен, където цените са респективно с 0,06 лв./кг и 0,37 лв./кг под
тези на едро.
Средно за страната, цената на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини е с 2,4% по-висока от
отчетената в големите супермаркети.

януари 2022 г.
Пиле – прясно, охладено
През наблюдавания период цените на едро на охладеното пиле са в диапазона от 4,55 лв./кг в Търговище до 5,92 лв./кг във Варна. Вследствие на увеличение
на цената в област Разград с 4,2%, средната стойност
за страната нараства с 0,2% на седмична база, до 5,19
лв./кг.
В ГТВ охладеното пиле може да се купи на цени от
4,70 лв./кг в Шумен до 5,59 лв./кг в Силистра и Търговище. Седмичните ценови отклонения, отчетени в почти
цялата страна, са в границите от -13,6% (Благоевград
и Кюстендил) до +20,5% (Силистра), предимно в посока надолу. В резултат, средната за страната цена на
дребно на охладеното пиле в тези обекти се понижава
с 3,7%, до 5,01 лв./кг.

В преобладаваща част от областите охладеното
пиле се предлага с между 0,06 лв./кг и 1,02 лв./кг (Варна) по-евтино в ГТВ, отколкото на едро. Това води до
формиране на средна цена на дребно на продукта в
големите супермаркети за страната, която е с 0,18 лв./
кг по-ниска от тази на едро.
В по-малките магазини цените на охладеното пиле
се движат от 5,02 лв./кг (Бургас, Сливен и Ямбол) до
5,99 лв./кг (Варна). Средната цена за страната в тези
обекти е 5,38 лв./кг – с 0,6% над нивото от предходната
седмица, поради повишение на ценовите стойности в
Благоевград и Кюстендил с по 5%.
Средно за страната, цената на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини е с 0,19 лв./кг по-висока
от тази на едро, като в Пловдив маржът достига до 0,61
лв./кг. В единадесет области цените в ДТО са с до 0,42
лв./кг (Русе) под отчетените при търговията на едро.
Цените на дребно на охладеното пиле в по-малките
магазини са средно със 7,4% над тези в големите търговски вериги.

Справката е обобщена от дирекция “Анализ и стратегическо планиране” на Министерството на земеделието, в съответствие с
решенията на експертната Работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена с РМС
№ 136/10.03.2011 г.
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Търговията на дребно през 2021 г.: тенденции
и анализи. Прогнози за пазара през 2022 г.
Среден годишен темп
на ръст от 5,0%
между 2020 и 2025 г. за
търговията на дребно
2021 година вече е към своя
край и съвсем скоро само ще си
спомняме за нея. С добро или
с лошо обаче ще я запомним?
Бизнесът отново бе изправен
пред немалко предизвикателства. Пандемията ни сблъска
с постоянна непредвидимост и промени в ситуацията, в
която живеем и в която търгуваме. Инфлацията и повишаващите се цени на енергията също са част от факторите,
които сериозно повлияха на пазара през годината. Въпреки
всичко повечето данни показват ръст, а тези които говорят за спад са свързани с необичайния ръст от миналата
година на продажбите на хранителни стоки поради затварянето на хотелите и ресторантите.
Продажбите на дребно в България нараснаха с 8,4% на годишна база
през септември 2021 г., след ръст от
12% през предходния месец, научаваме от TRADE ECONOMICS, които
взимат данните от Националния статистически институт. Това беше петият пореден месец на забавяне на растежа на търговията на дребно, тъй
като продажбите на храни, напитки
и тютюневи изделия нараснаха помалко (5,9 процента срещу 10,5 процента през август) и нехранителни
продукти (11,8 процента срещу 14,2
процента), спрямо други продажби на дребно в не специализирани
магазини (3,6% срещу 14,5%), автомобилни горива (3,5% срещу 8,5%)
и аудио и видео оборудване (10,3%
срещу 10,9%). Продажбите намаляха
допълнително за облекло, обувки и
кожени изделия (-7,6 процента срещу -6,2 процента). На месечна база
продажбите на дребно нараснаха с
0,6% спрямо спад от 1,4% през предходния месец.
Цялостната индустрия на дребно в България се очаква да нарасне
със среден годишен темп на ръст от
5,0% между 2020 и 2025 г., за да достигне 47,4 млрд. лв., сочат данни на
MarketResearch.
Храни и хранителни стоки e доминиращият сектор с 19,5 млрд. лв.
през 2020 г., но облеклото и обувките
е най-бързо развиващият се сектор,

който ще нарасне с 8,4% средногодишно между 2020-2025 г., за да достигне 4,3 млрд. лв.
Хипермаркетите, супермаркетите
и дискаунтърите са водещият канал,
но се очаква максимален ръст на безмитния канал за търговия на дребно
през прогнозния период, регистрирайки среден годишен темп на ръст
от 27,0% между 2020-2025 г., за да
достигне 0,5 млрд. лв.
Търговията на дребно в България
е доминирана от масови пазарни играчи.

Поведението на
потребителите през 2021 г.

Някои от интересните тенденции,
свързани с пазара на бързооборотни
стоки, които наблюдавахме през изминалата година се отнасят до поведението на потребителите. От данни
на NIelsenIQ България разбрахме,
че по отношение на потребителите,
една от най-значимите промени е
свързана с начина на харчене. Според агенцията, ако до преди началото
на пандемията са съществували два
вида потребители: такива, които са
финансово ограничени и съответно
по-предпазливи в харченето и такива, които са финансово независими,
то след като започна да се усеща посериозно ефектът от пандемичната
криза, са се оформили цели четири
профила на потребителите по отно-

шение на техния бюджет. Първата категория остава същата – на хора, които са били предпазливи в харченето и
преди пандемията, техният процент
според NielsenIQ е 17. Втората категория е нова и представлява цели 46%.
В нея се включват потребители, които вследствие от пандемията са усетили спад във финансовото си състояние и са станали по-предпазливи
спрямо разпределянето на бюджета
си. В третата категория попадат тези,
които са изпитали известно влияние на финансовото си състояние
от Ковид кризата и са станали малко
по-внимателни в харченето. Техният
процент е 27. Последната е тази на
финансово независимите, които са
едва 9%. Тези промени се отнасят до
глобалния пазар.

Пазарът на бързооборотни
стоки в обем и в стойност

По отношение на българския пазар на бързооборотни стоки данните
сочат, че той спада повече в обем,
отколкото в стойност до края на второто тримесечие на 2021 г., а спадовете в стойност се дължат изцяло на
сегмента на напитките, чийто спад се
дължи на затварянията и ограниченията в работата на ХоРеКа канала,
който има най-голямо отношение в
продажбата на напитките. Спадът в
обем е за всички категории, но той
се дължи на фактът, че в по-ранен период е имало презапасяване, което
впоследствие вече го няма.
Когато се извади ХоРеКа каналът
от изчисленията виждаме доста добър ръст в стойност на пазара според данните на NielsenIQ: 1,8 % на
МАТ база, като този ръст идва найвече от цени, тъй като обемите намаляват през първите две тримесечия
на 2021 г. и съответно намаляват и на
МАТ база.

q
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Кои канали
движат
развитието на
пазара през
последната
година?

Ако в началото на
Ковид пандемията,
когато рестрикциите бяха най-големи,
както и притесненията на хората, има
увеличение на каналът на неорганизираната търговия
(по-малки магазини
за хранителни стоки
и такива, които не са
част от вериги), то в
края на 2020-а и през
2021 г. се наблюдава
спад в тези канали,
а най-добре се представят големите
вериги супермаркети.

Глобален пазар

След свиване с 3,1% през 2020 г. се
прогнозира глобалният реален БВП
да нараства с 5,7% през 2021 г. и 4,6%
през 2022 г. Глобалната икономическа перспективата в края на 2021 г.
остава ограничена от продължаващо несъответствие между потребителското търсене и наличността на
определени услуги, поради нарастване на инфекциите с COVID-19 и
ограниченията, в допълнение към
несъответствието между скоростта на възстановяване на търсенето
и възстановяването на глобалното
предлагане, научаваме от данни на
Евромонитор.

Що се отнася до Еврозоната, очаква се ръст на реалният БВП с 4,9%
през 2021 г. и до 4,3% ръст през 2022
г. Повишаването на прогнозата отразява основно по-добро от очакваното възстановяване на еврозоната
през второто и третото тримесечие
на годината, особено за потребителските разходи.
Реалният брутен вътрешен продукт се е увеличил с 2,2% за третото
тримесечие на 2021 г. спрямо същото
тримесечие през предходната година, водено най-вече от отпускането
на ограниченията свързани със социалната дистанция и засилване на
доверието към частния сектор, заедно с големия процент спестявания,
направени през началната фаза на
пандемията.

Очаква се обаче икономическото възстановяване през четвъртото
тримесечие да се забави, в резултат
от ограниченията в предлагането, нарастващите цени на енергията и появата на четвърта вълна от COVID-19.
Основни затруднения в доставките
включват недостиг на суровини и
междинни суровини, като например
полупроводници и недостиг на работна ръка в няколко сектора.
През четвъртото тримесечие на
2021 г. няколко държави трябваше да
наложат временни национални локдауни, докато междувременно други
затегнаха мерките за социална дистанция за неваксинираните си граждани. Влошаването на ситуацията с
Ковид-19 най-вероятно ще намали
ръста през четвъртото тримесечие
на 2021 г. и началото на 2022 г. Въпреки това, според базисните прогнози, икономическото влияние на
последната вълна на коронавируса
се очаква да е умерено, потенциално
намаляващо реалния ръст на БВП в
еврозоната с 0,4-0,7 процентни пункта между 2021-2022 г.
Появата на по-заразни и резистентни на ваксините варианти е
сериозна заплаха. В един по-песимистичен сценарий новите варианти на вируса могат да доведат до
непрекъснати локдауни и мерки за
социална дистанция през 2022, докато бъдат пуснати нови ваксини и
се разпространят масово през 2023
г. При този сценарий реалният БВП
на еврозоната ще се свие с 0,7%. през
2022 г., преди да се възстанови с 3%
през 2023 г. На този сценарий се приписва 18-28% вероятност.
Източник: PROGRESIVE,
Брой 12, декември 2021
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Публикувано
законодателство на ЕС в
областта на качеството
и безопасността на
месо и месни продукти,
здравеопазването на
животните и хуманното
отношение към тях през
м.ноември-декември 2021 г.
n РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1907
НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2021 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
n РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2024
НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 2021 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
n РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1908 НА
КОМИСИЯТА от 3 ноември 2021 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение
(ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с
огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки
n РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1982 НА
КОМИСИЯТА от 12 ноември 2021 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение
(ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с
огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки
n РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2158
НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2021 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/934 за определяне на специални
мерки за контрол във връзка с болестта класическа
чума по свинете
n РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2249
НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2021 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
n РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2186 НА
КОМИСИЯТА от 9 декември 2021 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение
(ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с
огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки
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Национално
законодателство
в областта
на храните,
публикувано
през 2021 г.
n Наредба № 2 от 20 януари 2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на
храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на
територията на училищата и на детските заведения,
както и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 8 от
2021 г.), в сила от 13.02.2021 г.
n Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола
върху тази дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2021 г.)
n Наредба № 7 от 18 февруари 2021 г. за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване
регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни (обн., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.)
n Наредба за предоставянето на информация
на потребителите за храните (приета с ПМС № 97 от
19.03.2021 г., обн. ДВ. бр. 25 от 26 март 2021г.)
n Наредба за изискванията към бързо замразените храни (приета с ПМС № 111 от 24.03.2021 г., обн.
ДВ. бр.26 от 30 март 2021 г.)
n Наредба № 10 от 2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове (обн. ДВ. бр. 36
от 1 май 2021 г.)
n Наредба № 11 от 14.07.2021 г. за мерките за
контрол върху определени субстанции и остатъци
от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора (обн.,
ДВ, бр. 61 от 23.07.2021 г.)
n Наредба № 12 от 18 ноември 2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние на МЗХГ, ДВ бр. 100 от 30.11.2021 г.
n Наредба № 14 за хигиената на храните на
МЗХГ и МЗ (Обн. ДВ. бр.106 от 15.12.2021г.)
Съобщение: През 2022 г. DG SANTE ще проведе 6 одита в България. В периода 16-24 май
2022 г. се предвижда да се проведе одит относно пригодността и ефективното прилагане на
националните мерки за борба с измамите по
агрохранителната верига в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета.
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Предстоящи изложения за храни и напитки през 2022 година
Име на изложбата
FANCY FOOD SHOW

Профил

Място на провеждане

Дата на провеждане

International Fancy Food & Confection Show

New York, NY (USA)

June 12 - 14, 2022

International Fair of Foodstuffs and Food Raw
Materials

Moscow (Russia)

Feb. 07 - 11, 2022

The World Organic Show. Trade Fair & Congress

Nuremberg
(Germany)

Feb. 15 - 18, 2022

Dubai (UAE - United
Arab Emirates)

Feb. 13 - 17, 2022

Trade Fair of Food Technologies is a presentation of a
comprehensive offer of producers and distributors of
machines for food processing and production as well
as technologies increasing food safety

Warsaw (Poland)

April 26 - 28, 2022

Packaging technology and packaging materials

Warsaw (Poland)

April 26 - 28, 2022

FOOD EXPO

Trade Show for Mediterranean Food & Beverages.
FOOD EXPO manages to arrange business meetings
between targeted foreign buyers and exhibitors

Athens (Greece)

March, 12 - 14,
2022

EURO GASTRO /
WORLD HOTEL

International Food Service Trade Fair + International
Hotel Facilities Equipment Trade Fair

Warsaw (Poland)

April 05 - 07, 2022

Food & Drink Trade Fair

Birmingham (UK United Kingdom)

April 25 - 27, 2022

SALÓN DE GOURMETS Quality Food and Beverage Exhibition

Madrid (Spain)

April 25 - 28, 2022

IPLS - INTERNATIONAL Private Label Exhibition. International Private Label
PRIVATE LABEL SHOW Show (IPLS) represents a business platform where
private label suppliers meet with retail and wholesale
trade operators from Russia & CIS

Moscow (Russia)

April 05 - 08, 2022

Montreal (Canada)

April 20 - 22, 2022

SIAL CANADA

International Food, Beverage, Wine and Spirits
Exhibition for the Distribution Industry of North
America. SIAL Canada is the International Food
Expo which caters to North American food-industry
professionals

ALIMENTARIA

International Food and Beverage Fair

Barcelona (Spain)

April 04 - 07, 2022

HOSTELCO

International Restaurant, Hotels and Community
Equipment

Barcelona (Spain)

April 04 - 07, 2022

ALIMENTARIA
FOODTECH
BARCELONA

This international forum provides information on
processes and technology in the food industry
which take into account technological challenges,
new developments, and research, as well as the
environmental aspects of the industry

Barcelona (Spain)

September 26 - 29,
2023

TECNOCARNICOS
ANDINA

Trade show and conferences for the meat industry

Bogotá (Colombia)

May 23 - 24, 2022

WORLDFOOD POLAND International Food & Drinks Exhibition

Warsaw (Poland)

April 05 - 07, 2022

FA&M (FOOD
AUTOMATION &
MANUFACTURING
CONFERENCE & EXPO)

Food Automation & Manufacturing Conference and
Expo. FA&M brings food & beverage processors and
suppliers together to gain valuable information on
the latest trends technologies in manufacturing,
automation, sustainability and food safety

Miami, FL (USA)

September 11 - 14,
2022

CIBUS CONNECT

International Food Exhibition & Conference in Italy

Parma (Italy)

May 03 - 06, 2022

PRODEXPO
BIOFACH - DIGITAL

Trade show for Food and Beverage, Hotel,
Refrigeration and Food Service Equipment, Hotel
GULFOOD EXHIBITION Supplies and Services, Food Processing Machinery,
Bakery and Confectionery Products and Equipment,
Disposable Items, Hospitality Info Systems, Food
Packaging
FOOD TECH EXPO
WARSAW PACK

FOOD & DRINK EXPO

IFFA / IFFA-DELICAT

International Trade Fair for the Meat Industry. IFFA
Frankfurt
showcases innovative technologies, trends and futureoriented solutions for all stages of the meat-processing
chain: from slaughtering and dismembering, via
processing, to packaging and sales

May 14 - 19, 2022

q
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SIAL CHINA

China International Food Products and Beverage
Exhibition

Shanghai (China)

May 18 - 20, 2022

Chicago, IL (USA)

May 21 - 24, 2022

NRA SHOW

Catering and Lodging Exhibition. The NRA Show allows
you to connect with a massive group of high-level
decision-makers and influencers from all across the
foodservice and hospitality industry

Minsk (Belarus)

June 07 - 11, 2022

PRODMASH. HOLOD.
UPACK.

Equipment for food processing industry, equipment
for public catering establishments. Ingredients, spices,
food additives. Packaging machinery, materials and
accessories, manufacturing machinery, packaging
industry services. Refrigerating equipment...

FISPAL TECNOLOGIA

International Packaging, Processing and Logistics Trade São Paulo (Brazil)
Show for the Food and Beverage Industries

June 21 - 24, 2022

International Food Processing and Packaging
Technology Exhibition

Bangkok (Thailand)

June 15 - 18, 2022

Gastronomy Fair. At the BBC good Food Show, you’ll
meet producers, retailers & food lovers, find new
products, books, shops & cool places to eat & drink

Birmingham (UK United Kingdom)

June 16 - 19, 2022

Australian Consumer Food & Wine Event. At Good
Food & Wine Show you’ll get in contact with hundreds
of food producers, meet wine makers & chefs over,
catch a show with your favourite celebrity chef, take a
master classes in fine wine, cheese or chocolate

Sydney (Australia)

June 24 - 26, 2022

International Food Processing and Packaging
Technology Exhibition

Shanghai (China)

June 22 - 24, 2022

International Exhibition on Meat Products, Processing
and Packaging Technologies, Live Stock Sector & allied
industries

Bangalore (India)

October, 2022

PROPAK ASIA
BBC - GOOD FOOD
SHOW SUMMER

GOOD FOOD & WINE
SHOW SYDNEY
PROPAK CHINA
MEAT TECH ASIA
WORLDFOOD
ISTANBUL

International Food Products & Processing Technologies Istanbul (Turkey)
Exhibition

Sept. 01 - 04, 2022

TECNO FIDTA

International Food Technology. Additives and
Ingredients Trade Fair

Buenos Aires
(Argentina)

June 28 - July 1,
2022

WORLD FOOD
MOSCOW

International Exhibition for Food and Drink Products

Moscow (Russia)

Sept. 20 - 23, 2022

POLAGRA-FOOD

International Trade Fair for the Food Industry

Poznan (Poland)

Sept. 26 - 28, 2022

POLAGRA-TECH

International Trade Fair of Food Processing
Technologies

Poznan (Poland)

Sept. 26 - 28, 2022

Processing and Packaging Machinery Show. PPMA
Show is an exhibition dedicated to machinery,
equipment & systems that attracts buyers from all
industries including food and drink, pharmaceuticals,
personal care, cosmetics, household products &
chemicals

Birmingham (UK United Kingdom)

Sept. 27 - 29, 2022

Trade Fair for the Butcher’s Trade

Stuttgart (Germany)

Oct. 21 - 23, 2023

International Exhibition of Food Industry. A global
marketplace for all those involved in the food industry
(retail, trade, manufacturing, catering professions,
services). SIAL is where business and innovation meet

Paris

Oct. 15 - 19, 2022

EXPO FOOD SERVICE

Food Expo

Madrid (Spain)

Nov. 24 - 25, 2021

FOOD WEEK KOREA

Korea’s Food Industry Most Popular Exhibition

Seoul (Korea South)

Nov. 02 - 05, 2022

GULFOOD
MANUFACTURING

The biggest food and beverage process industry event
for the Middle East & Africa

Dubai (UAE - United
Arab Emirates)

Nov. 08 - 10, 2022

HI EUROPE
& NATURAL
INGREDIENTS

Nutraceutical, Functional & Supplement Ingredients
Industry International Expo

Paris

Dec. 06 - 08, 2022

SIAL MIDDLE EAST

Food International Trade Fair. The SIAL Middle East is
recognised as the fastest growing food, beverage and
hospitality event in the MENA region

Abu Dhabi (UAE Dec. 06 - 08, 2022
United Arab Emirates)

PPMA SHOW

SÜFFA
SIAL
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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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21 íîåìâðè
6 --20
5 äåêåìâðè
2020
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МАЛКИ ОБЯВИ
ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

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

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

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

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно

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

Ôèðìà Äæèåâ ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì
ñëåäíèòå ñâîè èìîòè:

Фирма Джиев АД отдава под наем

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

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

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

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

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

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

ЛАГА свинско трупно драно и свинско трупно белено

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

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

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

ÏÐÎÄÀÂÀÌ:
ФИРМА
„СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за месопреzÊÀÇÀÍ
çà âàðåíåинструменти
íà øóíêà. Öåíè
ïî ñïîðàçóìåíèå.
работка
и режещи
за волфове
и кутери.
zÃèëîòèíà
çàìðàçåíî
ìåñî
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