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През 1991 г. Борислав Николов постави основите
на Бони Холдинг, регистрирайки първата си фирма.
Днес, 30 години по-късно, Бони Холдинг е най-големият
производител на свинско месо в България, cред водещите
месопрерабoтватели и една от най-големите фирми
в българската хранителна индустрия.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ РАСТЕМ ЗАЕДНО!

www.boniholding.com
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АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Да създадеш нещо, да вградиш в него мечтите си и да го превърнеш в традиция, която да
предадеш на поколенията да го развиват и пазят. Така преди 30 години Борислав Николов поставя
основите на бъдещия „Бони Холдинг“ АД и започва да се пише историята на дружеството.
У важаеми г осподин Георги Николов,
У важаеми господин Цветан Илиев,
Имам удоволствието от името на членовете на Асоциацията на месопреработвателите в
България да Ви честитя 30-ия рожден ден на „Бони Холдинг“.
30 години, през които компанията непрекъснато се развива и модернизира, поддържа
висококвалифициран и мотивиран екип. Днес „Бони Холдинг“ АД, една от най-големите фирми в
българската хранителна индустрия, лидер в производството на свинско месо, е сред най-утвърдените
производители на месни продукти.
За нас е чест, че „Бони Холдинг“ АД е член на АМБ и винаги е била отворена за партньорство и
взаимно сътрудничество.
Уважаеми господин Георги Николов,
Уважаеми господин Цветан Илиев,
На Вас и на всички работещи в дружеството пожелаваме здраве, вдъхновение и мотивация.
Продължавайте да се развивате все така с ентусиазъм на професионалисти!
Нека този юбилей постави началото на най-големите и значими успехи за Вас!
Още веднъж бих искал да изразя добрите пожелания на АМБ към Вас персонално и да Ви
поздравя с:

Ч ЕСТИТ 30-- ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!!
Атанас Урджанов
Председател на Управителния съвет на
АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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Одобрени са Списък на защитените от държавата
специалности от професии и Списък със
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара на
труда за учебната 2021/2022 година
По информация от членове на
Асоциация на месопреработвателите в България през последните години има недостиг на квалифицирани
специалисти в месната индустрия. В
държавните и общинските професионални гимназии няма пълни паралелки по специалност: „Производство на месо, месни продукти и риба”.
Във връзка с това през м.декември
2020 г. АМБ предложи Списъкът на
защитените от държавата специалности от професии за учебната 20212022 г., по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара
на труда да бъде допълнен.
През м.януари тази година Правителството актуализира списъците на
защитените от държавата специалности от професии и тези, по които е
налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната
2021/2022 г.
От Списъка на защитените от
държавата специалности от професии отпадат пет специалности,
които вече не отговарят на крите-

рия „Уникалност по териториален
признак“ и се изучават в повече от
четири училища в страната. Това са
„Полиграфия“, „Металообработващи
машини“, „Производство на месо,
месни продукти и риба“, „Производство и преработка на мляко и
млечни продукти“ и „Трайни насаждения“. В същия списък се добавят
17 нови специалности - „Социална
работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“, „Подпомагане на деца“, „Подпомагане на
възрастни“ „Български жестов език“,
„Стругарство“, „Художествена тъкан“,
„Плетачно производство“, „Минна
електромеханика“, „Локомотиви и вагони, „Конструктивна реставрация“,

„Декоративна реставрация“ и др. Те
отговарят и на двата необходими
критерия - „Уникалност по териториален признак“ и „Уникалност по съдържателен признак“.
Актуализира се и Списъкът със
специалности от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. Към него се добавят
9 нови специалности - „Металообработващи машини“, „Осигуряване на
продуктова информация“, „Социална работа с деца в семейства с риск“,
„Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“,
„Производство на кулинарни изделия
и напитки“, „Спедиция, транспортна
и складова логистика “, „Трайни насаждения“, „Производство на месо,
месни продукти и риба“ (професия
„Техник-технолог в хранителновкусовата промишленост) и „Полиграфия“. На учениците, които се
обучават в тези специалности, ще
бъдат осигурявани стипендии за
целия срок на обучението им.
Източник: Министерски съвет

ДФЗ изплати 6,7 млн. лева по подмярка COVID 3
ДФ „Земеделие“ изплати 6,7 млн. лева по подмярка
21.3 «Извънредно временно подпомагане за малки и
средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3» по ПРСР 2014-2020 г.
Финансова подкрепа получиха 164 микро, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти и признати групи и организации на производители.
Периодът, в който кандидатите можеха да подадат
заявление по подмярката, бе от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. От общо подадените в края на миналата
година 211 заявления, одобрени за подпомагане са 194.
Припомняме, че в средата на януари ДФ „Земеделие” увеличи с близо 900 хил. лв. (899 800 лв.) бюджета
по подмярка COVID 3 от 7 321 096 лв. на 8 220 896 лв.
С отпускането на допълнителните средства ще бъдат
подпомогнати всички допустими кандидати. Предстои
плащане и по останалите одобрени 30 заявления след
приключване на процеса на обработка.
Извършеното подпомагане е по двете направления на
подмярката за компенсиране на спад в приходите от продажби на преработени селскостопански продукти и за

подпомагане на брой заето лице,
свързано с дейностите по преработка
на селскостопански
продукти.
Таванът на финансова помощ за
предприятията по
по
подмярка COVID 3 е до
50 хил. евро.
С направените плащанията се цели гарантиране конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на земеделските стопанства, осигуряване
непрекъснатост на селскостопанските дейности и на
дейността на малките предприятия, занимаващи се с
преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, както и запазване здравето на
заетите в селското стопанство.
ДФ „Земеделие“ - РА
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Дъpжaвaтa щe пoeмa тaĸcитe
нa cтyдeнти, peшили дa paбoтят
в Бългapия
Πpeдлoжeниeтo бeшe oдoбpeнo c пocлeднитe измeнeния нa Зaĸoнa зa виcшeтo oбpaзoвaниe
Дъpжaвaтa щe пoĸpивa paзxoдитe зa oбyчeниe нa
cтyдeнти, ĸoитo имaт cĸлючeн дoгoвop c бългapcĸa
ĸoмпaния зa ocигypявaнe нa cтaж cpeщy aнгaжимeнт
cтyдeнтът дa paбoти пpи paбoтoдaтeля cлeд ycпeшнoтo
cи зaвъpшвaнe, a възнaгpaждeниeтo, ĸoeтo щe пoлyчaвaт
млaдитe cпeциaлиcти щe e нaд cpeднoтo зa cъoтвeтнoтo
пpeдпpиятиe.
Πpeдлoжeниeтo нa Acoциaция нa индycтpиaлния
ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) бeшe oдoбpeнo c пocлeднитe
измeнeния нa Зaĸoнa зa виcшeтo oбpaзoвaниe. C oфициaлнoтo oбнapoдвaнe нa Hapeдбaтa зa ycлoвиятa и peдa
зa ocигypявaнe нa зaплaщaнeтo нa paзxoдитe зa oбyчeниe
нa cтyдeнти cъc cĸлючeни дoгoвopи c paбoтoдaтeл бeшe
дaдeн cтapт нa мяpĸaтa.
Eднa oт ocнoвнитe цeли нa нapeдбaтa e дa oтгoвopи
нa нyждaтa oт зacилвaнe нa вpъзĸaтa мeждy виcшeтo
oбpaзoвaниe и пoтpeбнocтитe нa иĸoнoмиĸaтa и oбщecтвoтo чpeз cтимyлиpaнe нa oбyчeниeтo във вaжни
зa paзвитиeтo нa cтpaнaтa cпeциaлнocти, ĸъдeтo имa
нeдocтиг нa виcoĸoĸвaлифициpaни ĸaдpи. Oбнapoдвaният дoĸyмeнт ypeждa ycлoвиятa и peдът пo ĸoйтo щe
ce зaявявaт, cĸлючвaт и пpeĸpaтявaт дoгoвopитe cъc
cтyдeнтитe и виcшитe yчeбни зaвeдeния, зa пълнoтo или
чacтичнoтo възcтaнoвявaнe нa cpeдcтвaтa oт бюджeтa
зa финaнcиpaнe нa oбyчeниeтo, ĸaĸтo и зa възнaгpaждeниeтo и минимaлния cpoĸ, пpeз ĸoйтo cтyдeнтът cлeдвa
дa paбoти пpи paбoтoдaтeля cлeд зaвъpшвaнeтo cи.
Oт Mиниcтepcтвo нa oбpaзoвaниeтo и нayĸaтa oчaĸвaт
opгaнизaциитe нa paбoтoдaтeлитe нa нaциoнaлнo paвнищe дa ĸoopдиниpaт пpoцeca пo нaбиpaнe зaявĸи oт
пpeдпpиятия, ĸoитo биxa жeлaли дa бъдaт вĸлючeни в
cпиcъĸ нa пpeдпpиятиятa, ĸoитo имaт пpaвo дa cĸлючвaт
дoгoвopи cъc cтyдeнтитe.
Πpeдвиждa ce дo 31 мaй 2021 г. миниcтъpът нa
oбpaзoвaниeтo и нayĸaтa дa yтвъpди Cпиcъĸ cъc cпeциaл-
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нocтитe, зa oбyчeниeтo
нa ĸoитo ce ocигypявaт
cpeдcтвa oт дъpжaвния
бюджeт зa нaпълнo или
чacтичнo
зaплaщaнe
нa paзxoдитe зa oбyчeниe пo виcши yчилищa
и бpoй cтyдeнти. Двa
мeceцa пo-ĸъcнo (31 юли 2021 г.) Mиниcтepcĸи cъвeт
щe пpиeмe Cпиcъĸa c paбoтoдaтeлитe, ĸoитo мoгaт дa
cĸлючвaт дoгoвopи cъc cтyдeнтитe пo peдa нa нapeдбaтa.
B нeгo щe ce пocoчвaт oщe cпeциaлнocтитe и бpoят нa
cтyдeнтитe, зa ĸoитo вceĸи paбoтoдaтeл e зaявил гoтoвнocт зa cĸлючвaнe нa дoгoвop.
Дoгoвopът щe ce cĸлючвa мeждy cтyдeнт, зaпиcaн
зa oбyчeниe в cпeциaлнocт, вĸлючeнa в cпиcъĸa и
paбoтoдaтeл, вĸлючeн в cпиcъĸa, ĸoйтo щe бъдe
yтвъpдeн. Cтpaнa пo дoгoвopa e и виcшeтo yчилищe,
в ĸoeтo ce oбyчaвa cтyдeнтът.
Дoгoвopът зaдължитeлнo cъдъpжa фopмитe,
мяcтoтo и вpeмeтpaeнeтo нa cтaжa пo вpeмe нa oбyчeниeтo, възнaгpaждeниeтo и нaчинa зa oпpeдeлянeтo
мy, ycлoвиятa зa пpeĸpaтявaнe и cpoĸa, пpeз ĸoйтo
paбoтниĸът или cлyжитeлят cлeдвa дa paбoти пpи
paбoтoдaтeля cлeд ycпeшнoтo зaвъpшвaнe нa oбyчeниeтo.
Уcлoвиятa нa дoгoвopa мoгaт дa бъдaт измeняни caмo
пo изpичнo изpaзeнo пиcмeнo cъглacиe нa cтpaнитe.
Дoгoвopът мoжe дa ce пpeĸpaтявa пpи cлeднитe ycлoвия:
пpи oтпиcвaнe нa cтyдeнтa пpeди ycпeшнo зaвъpшвaнe нa oбyчeниeтo мy;
 пpи пpeĸъcвaнe нa oбyчeниeтo нa cтyдeнтa, ocвeн
в cлyчaитe нa пpeĸъcвaнe пopaди зaбoлявaнe, cъглacнo
пpaвилниĸa нa cъoтвeтнoтo виcшe yчилищe, ĸaĸтo и
пopaди бpeмeннocт, paждaнe и oтглeждaнe нa дeтe дo
2-гoдишнa възpacт;
пpи oтcтpaнявaнe нa cтyдeнтa oт виcшeтo yчилищe;
пpи cиcтeмнo нeпoceщaвaнe oт cтyдeнтa нa
дoгoвopeния cтaж;
пpи нeocигypявaнe oт cтpaнa нa paбoтoдaтeля нa
ycлoвия зa пpoвeждaнe нa yгoвopeния cтaж;
пpи
пpeĸpaтявaнe нa paбoтoдaтeля бeз
пpaвoпpиeмcтвo;
пo взaимнo cъглacиe нa cтpaнитe пo дoгoвopa;
пpи oбeĸтивнa нeвъзмoжнocт нa няĸoя oт cтpaнитe
дa пpoдължи дa изпълнявa зaдължeниятa cи пo дoгoвopa.
AИKБ aпeлиpa пpeдпpиятиятa дa бъдaт мaĸcимaлнo
aĸтивни и дa пoдaдaт зaявĸa зa вĸлючвaнe в cпиcъĸa,
ĸaтo пo тoзи нaчин щe ce дoпpинece зa peшaвaнe нa
пpoблeмa c дeфицит нa ĸaдpи, a oт дpyгa cтpaнa инвecтициитe в oбpaзoвaниeтo щe ce възвъpнaт в бългapcĸaтa
иĸoнoмиĸa.
Източник: www.economic.bg
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Нови щамове на АЧС са открити в Китай
Незаконните ваксини може да са причина за новата
форма на болестта, предупреждават учените
Нова форма на африканска чума по свинете (АЧС),
по-малко заразна от оригиналния вирус, е открита във
фермите за свине в Китай. Въпреки че щамовете не убиват прасета, те причиняват хронично заболяване, което
намалява броя на ражданите здрави прасенца, съобщи
Ройтерс след интервю с Ян Жичун, научен директор на
New Hope Lihue.
Повече от 1000 свине са заразени в различни ферми
на четвъртия по големина производител в Китай в New
Hope Liuhe, както и животни за угояване за компанията. В
новите щамове липсва един или два ключови гена, присъстващи в оригиналния вирус и те не са смъртоносни
за животните, потвърди Ян Жичун. Въпреки това, производителността в развъдните ферми може да бъде силно
засегната от тези нови форми на болестта. “Не знаем откъде идват, но открихме някои инфекции в леки форми,
причинени от някакъв вид вирус с изтрити гени”, каза Ян,
който също подозира, че зад всичко това стоят незаконни ваксини срещу АЧС.
От август 2018 г. Китай е загубил почти 40% от националния си запас на свинете поради кризата с АЧС -болест,
която не засяга хората. Все още няма одобрена ваксина
срещу АЧС, но много китайски фермери, за да защитят
прасетата си, са се насочили към използване на неразрешени продукти, според експерти от бранша. Те се опасяват, че незаконните ваксини са създали случайни инфекции, които се разпространяват сега.
Новите щамове могат да се разпространяват в световен мащаб чрез заразено месо, заразявайки прасета,
хранени с остатъци от храна. Известно е, че вирусът оцелява с месеци в някои продукти от свине. През 2020 г. ми-
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От 13 февруари 2021 г. е в сила
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 29 януари 2021 г.
В наредбата се определят специфичните изисквания към месото и
месните продукти, които се предлагат в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на

нистерството на земеделието и селските райони на Китай
издаде поне три предупреждения срещу използването
на неразрешени ваксини срещу африканска чума по свинете, като заяви, че те могат да имат сериозни странични
ефекти и че производителите и потребителите могат да
бъдат обвинени под наказателна отговорност. През август 2020 г. от министерството са заявили, че ще тестват
свине за различни щамове на вируса като част от национално разследване на незаконната употреба на ваксини.
Всеки щам с изтрити гени може да показва, че е използвана ваксина, според служители на министерството. До
момента не са публикувани заключения по въпроса.
„Широко разпространените незаконни ваксини срещу АЧС зарази ваксинираните прасета с мутирал вирус
на африканска чума по свинете. Смъртността на заразните свине може да достигне 70%, което очевидно намалява предлагането на свине. Още по-страшното е, че
модифицираният вирус може да бъде предаден по въздуха. Ако едно прасе е ваксинирано, цялата ферма може
да бъде заразена с африканска чума по свинете. Друг доклад изчислява, че някои провинции са се свивили с 50%.
Поради нарастването на клането на свине, инвентаризацията на свине майки спадна с 1,76 милиона през 3-те месеца ноември 2020 г. до януари 2021 г. (10%) “, коментира
Джим Лонг, президент и главен изпълнителен директор
на Genesus.
От негова гледна точка възстановяването на производството на свинско месо в Китай ще се забави, което
ще доведе до повече внос на свинско месо през следващите месеци.
Източник: Euromeat

дребно на територията на училищата
и на детските заведения, както и към
храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици:
Месото от свине, едри преживни
животни, дребни преживни животни
трябва да е добито от здрави животни в:
одобрени предприятия съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 или
кланични пунктове
Мляното месо, месните заготовки и месните продукти трябва да
са произведени по утвърдени стандарти.
Месните продукти, за
които няма утвърден стандарт, трябва да са произведени по технологична
документация и да отговарят на показателите в Наредба № 2 от 2013 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 0 до

3 години в детските заведения и детските кухни (ДВ, бр. 28 от 2013 г.), Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до
7 години в детски заведения и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците.
Месото от птици и лагоморфни (зайцевидни) трябва да е добито от здрави птици и лагоморфни
в одобрени предприятия съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) №
853/2004.
Месото от птици и птичи разфасовки трябва да отговарят на
изискванията на Регламент (ЕО) №
543/2008 на Комисията от 16 юни
2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета
по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на
месо от домашни птици.
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Смесена картина за световно
производство на месо
Очаква се производството на говеждо и птиче месо да намалее,
докато производството на свинско месо ще нарасне с 2%.
Според последната прогноза на USDA, 2021 г. ще предложи смесена картина за производството на месо по целия свят. Предвижданията са производството на свинско
месо да се увеличи с 2% тази година, и ще достигне 103,8
млн. тона. Основната причина е, че китайският свиневъден сектор се възстановява от АЧС. Високите цени продължават да стимулират производителите да увеличават
броя на животните си, което води до преразглеждане на
прогнозата за производство на Китай с 5%.
Въпреки това обаче се очаква китайското производство да остане под нивата преди АЧС, поради увеличаващите разходи и проблемите свързани с управлението
на животните. Нарастването на производството в Китай
компенсира резкия спад в производството във Филипините, където АЧС продължава да се разпространява в
ключови региони. Световният износ на свинско месо за
2021 г. се променя с почти 3%, до 11,1 милиона тона. Вносът от Китай ще бъде по-малък, но се очаква да остане
повишен в сравнение с данните от преди АЧС. За производителите на свинско месо в САЩ едно разочарование
ще бъде мексиканският пазар, където слабата валута и
икономиката водят до по-ниски очаквания.
Световното производство на говеждо месо ще намалее до около 61,2 млн. тона, главно поради намаленията
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в Китай и САЩ. Китай
е ревизиран с 3% (6,7
милиона тона по-малко от миналата година). Световният износ
на говеждо месо през
2021 г. ще остане непроменен и ще достигне 10,8 млн. тона.
Търсенето от Азия остава силно и прогнозата за предлагането за повечето големи износители не се е променила, се посова в доклада.
Световното производство на пилешко месо за 2021
г. е преразгледано с 1%, до 101,8 млн. тона, поради резкия спад в ЕС и Китай. ЕС се бори с разпространението
на високопатогенна инфлуенца по птиците в няколко
държави-членки, по-ниското вътрешно търсене и по-високите цени на зърното. Търсенето на пилешко месо в
Китай продължава да расте, но с по-бавни темпове, тъй
като свиневъдството се възстановява, а заедно с него и
производството на свинско месо. В резултат на това износът от ЕС, Тайланд и Бразилия ще намалее, докато този
на САЩ ще се увеличи.
Източник: Euromeat

В ДВ бр.10 от 5 Февруари 2021г. е обнародвана
НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ, Приета с ПМС № 26 от
01.02.2021 г., която е в сила от 20 февруари 2021 г.

На операторите на хранителни
банки могат да даряват храни бизнес
операторите, които са регистрирани
по чл. 26 (обекти за производство,
преработка и/или дистрибуция на
храни или за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води по Регламент
(ЕО) № 852/2004) или одобрени по
чл.31 (обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни
по Регламент (ЕО) № 853/2004) от Закона за храните.
Бизнес операторите са отговорни
за осигуряването на безопасността
на храните до момента на предоставянето им на оператора на хранителна банка.
Изключения при извършване
на хранително банкиране
Операторът на хранителна банка може да приема храни с изтекъл
срок на минимална трайност („найдобър до“) от бизнес оператори при
следните условия:
да е установено с протокол от лабораторно изпитване най-малко по

органолептични и микробиологични
показатели, че храните са безопасни;
изпитването трябва да е извършено в официална лаборатория, която
отговаря на изискванията на Закона
за управление на агрохранителната
верига (ЗУАХВ) и е за сметка на бизнес оператора;
тяхното представяне да не е подвеждащо;
да са спазени инструкциите за съхранение на храните и опаковката им
да не е повредена;
операторът на хранителна банка
да е надлежно информиран, че храните са с изтекъл срок на минимална
трайност;
храните да са му предоставени в
срок, в който бизнес операторът гарантира тяхната безопасност, което
се доказва с протокол от лабораторно изпитване.
При извършване на своята дейност Българската агенция по безопасност на храните изземва храни
при следните условия:
бизнес операторът не е пред-

ставил финансов или друг търговски
документ, с който да докаже собствеността си върху храните;
храните произхождат от обект,
който не е регистриран или одобрен
по реда на Закона за храните;
храните са транспортирани с превозно средство, което не е регистрирано по Закона за храните;
при непотърсени пратки храни от
групите, посочени в заповед на министъра на финансите по Наредба
№ Н-2 от 2014 г. за условията и реда
за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с
висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни
пунктове.
Храните, иззети от БАБХ могат да
се предоставят на оператор на хранителна банка, когато:
1. тяхната безопасност е доказана
с лабораторно изпитване за сметка
на БАБХ най-малко по органолептични и микробиологични показатели,
извършено в официални лаборатории, които отговарят на изискванията на ЗУАХВ;
2. не са обект на висящо административнонаказателно или наказателно производство.
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Bнocитeлитe във Вeликoбpитaния ce
гoтвят зa „кaтacтpoфa“
Бpитaнcĸитe ĸoмпaнии пpeдyпpeждaвaт, чe бюpoĸpaциятa пoĸpaй Вrехіt pacтe нeимoвepнo, a пpaвитeлcтвoтo нa Ocтpoвa ce гoтви дa въвeдe oщe eдин дълъг
cпиcъĸ зa ĸoнтpoл въpxy внoca oт Eвpoпeйcĸия cъюз пpeз
aпpил и юли, пишe Тhе Guаrdіаn.
Oчaĸвa ce пpeз cлeдвaщитe мeceци дa бъдaт въвeдeни
нoви пpoвepĸи нa гpaницaтa, ĸoитo щe ĸoнтpoлиpaт внoca
нa вcичĸo oт нaдeници и миди дo ĸoнe и дъpвeн мaтepиaл.
Eднa лoгиcтичнa ĸoмпaния пpeдyпpeждaвa, чe cитyaциятa щe ce пpeвъpнe в ĸaтacтpoфa и зaявявa, чe бизнecът
имa нyждa oт пoвeчe вpeмe дa ce пoдгoтви. Bнocитeлитe
ce oпacявaт, чe бpитaнcĸитe митници нe ca гoтoви зa пpoмянaтa и чe oгpoмнитe oпaшĸи щe дoнecaт нeдocтиг нa
плoдoвe и зeлeнчyци пpeз лятoтo.
B cъщoтo вpeмe EC въвeдe митничecĸи пpoвepĸи oщe в
нaчaлoтo нa янyapи – и тpaнcпopтнитe ĸoмпaнии вeчe oтчитaт, чe oбeмът нa изнoca oт Ocтpoвa ĸъм ĸoнтинeнтaлнa
Eвpoпa ce cpивa c 68% cпpямo янyapи 2020 г.
Лoндoн избpa дa въвeдe пocтeпeнeн ĸoнтpoл c нaдeждaтa бизнecът дa имa възмoжнocт дa ce aдaптиpa ĸъм нoвитe пpaвилa.
Cлeдвaщaтa гoлямa пpoмянa идвa нa 1 aпpил, ĸoгaтo
нa митницитe щe бъдe въвeдeн ĸoнтpoл въpxy внoca нa
живoтинcĸи пpoдyĸти, зeлeнчyци и плoдoвe. Πpeз юли
тpaнcпopтнитe ĸoмпaнии щe тpябвa дa пpeдcтaвят пълни митничecĸи дeĸлapaции пpи влизaнe нa тepитopиятa
нa cтpaнaтa – вмecтo дa ги пoдaвaт пo-ĸъcнo, ĸaĸтo e ceгa.
Bнocът пъĸ щe тpябвa дa ce ocъщecтвявa нa ĸoнĸpeтни
лoĸaции.
Haй-гoлямoтo пpитecнeниe зa мecнaтa индycтpия
e пpoмeнитe, ĸoитo влизaт в cилa пpeз aпpил. «Aĸo
имaмe тoлĸoвa пpeчĸи пpи внoca, ĸoлĸoтo пpи изнoca,
щe e oгpoмнo пpeдизвиĸaтeлcтвo», ĸaзвa Hиĸ Aлън,
глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop нa Вrіtіѕh Меаt Рrосеѕѕоrѕ

Аѕѕосіаtіоn.Гoлямa чacт oт ĸoмпaниитe в ceĸтopa тъpгyвaт
c EC: Beлиĸoбpитaния внacя cвинcĸo и тeлeжĸo, a изнacя
тeлeжĸo и aгнeшĸo. Tъpгoвиятa c мeco нocи 8,2 млpд. пayндa гoдишнo нa бpитaнcĸaтa иĸoнoмиĸa.
Cлeд aпpил вcяĸa нeтoчнocт в дoĸyмeнтитe пpи тъpгoвиятa c мeco щe oзнaчaвa, чe пpoдyĸтът нямa дa мoжe
дa пpoдължи ĸъм дecтинaциятa cи. Зapaди пpoблeми c
дoĸyмeнтaциятa ĸoнтeйнepи c бpитaнcĸo мeco вeчe гниe
нa пpиcтaнищeтo c Aмcтepдaм.
„Зaбaвянeтo cтpyвa пapи. Aĸo eдин ĸaмиoн нeoчaĸвaнo
бъдe зaдъpжaн зa 30 чaca, тoвa cъздaвa лoгиcтичeн
пpoблeм», ĸaзвa Aлън. И пpeдyпpeждaвa, чe пocтoяннитe
зaбaвяния щe дoнecaт и дo зaгyбeн бизнec. «Cлeд вpeмe,
aĸo нe ycпявaш дa oтгoвopиш нa cpoĸoвeтe, пoтpeбитeлитe щe тъpcят дpyг дocтaвчиĸ”.
Πpeдизвиĸaтeлcтвo зa ĸoмпaниитe щe и oтпaдaнeтo
нa възмoжнocттa зa зaбaвeнo пoдaвaнe нa митничecĸитe
дeĸлapaции. Ceгa тe мoгaт дa ги пoдaдaт дo 6 мeceцa cлeд
физичecĸия внoc. Taзи възмoжнocт щe oтпaднe пpeз юни.
Изтoчниĸ: іѕіtwоrthіt.оrg.uk

Aвтop: mоnеу.bg

Открита е обществена консултация във връзка с
преразглеждане Схемата на ЕС за географските означения
за храни и напитки

Европейската комисия стартира обществена консултация, която приканва граждани, организации,
публични органи на национално, регионално или местно равнище и др.
да участват в допитване „Как да укрепим системата на географските означения“.
В Европейския съюз са защитени
почти 3400 наименования на определени продукти (селскостопански из-

делия и храни, риболовни продукти
и аквакултури, вина, спиртни напитки
и ароматизирани лозаро-винарски
продукти)по една от схемите за качество на ЕС: за Географски указания
(ГУ), Защитени наименования за произход (ЗНП), Защитени географски
указания (ЗГУ) и Храни с традиционно
специфичен характер (ХТСХ).
Чрез обществената консултация
гражданите и организациите, както
и националните и регионалните органи, се приканват да допринесат за
оценката на начините за укрепване
на системата за географските означения. Целта е да бъдат събрани мне-

ния за основните установени предизвикателства, на които ще трябва
да се отговори при планираното
преразглеждане, както и за причините за тях, за възможните варианти на
политиката, които могат да се предвидят, с цел преодоляване на тези
предизвикателства и за последиците
от тези различни варианти.
Въпросникът е достъпен на
всички езици на ЕС и може да бъде
намерен чрез уеб страницата на Европейската комисия, посветена на
обсъждането.
Крайният срок за изпращане на
мнения е 9 април 2021 г.

Обществената консултация е достъпна оттук: https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GIsystems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
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Портал на Европейската комисия за
улеснение на търговията - Access2Markets
Европейската комисия разработи нов портал, който по-добре да
служи на европейските търговски
компании особено при търговия
с трети страни. Порталът се казва
Access2Markets и версията на български може да откриете на следния линк: https://trade.ec.europa.eu/
access-to-markets/bg/.
Целта на създаването на този
портал е да подпомогне малкия
бизнес при търговията му със страни извън ЕС като се възползва максимално от търговските споразумения на ЕС. Порталът предоставя
следната информация за продукта
предмет на търговия:
тарифи и данъци, такси
митнически процедури
правила за произхода
пречки пред търговията
изисквания към продуктите
статистика за всички държави
от ЕС и за повече от 120 експортни
пазара в света.
Порталът е предназначен както
за неопитни, така и за опитни потребители и предоставя практическа
информация за търговските спо-

разумения на ЕС, поетапни ръководства, уроци, видео препоръки на
успешни МСП, които търгуват в световен мащаб. Освен това разполага
с инструмент за разбиране и прилагане на правилата за произход
/ROSA/, който филтрира и обяснява
правилата и предлага персонализиран контролен списък. Информацията е достъпна на всички официални
езици на ЕС.
По своята същност порталът
Access2Markets е изчерпателно об-

служване на едно гише създаден за
улеснение на по-малките компании.
Той предоставя на бизнеса персонализирана информация за условията
за търговия с конкретен продукт предмет на износ или внос.
Планира се през месец февруари
онлайн обучение за работа с портала Access2Markets организирано от
Европейската комисия, за което ще
бъде съобщено допълнително.
Източник: БТПП

Стартира кампания за насърчаване на
бизнеса „Твоят избор има значение“
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия (ИАНМСП) в партньорство с Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на
индустриалния капитал в България, Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара и Българската национална телевизия обединяват сили в инициативата „Твоят избор има
значение“.

Целта на информационната инициатива е да спомогне
за преодоляването на икономическите последствия, настъпили вследствие на пандемията COVID-19, в частност
спада в износа на стоки, произведени в България, през
изминалата 2020 г.
„Твоят избор има значение“ основава своето послание
на данни, които показват възможностите за компенсиране на спада в експорта в 8 категории чрез общи действия
на българските потребители, базирани на избора им на родни продукти.
Според Радосвет Радев, председател на
Българската стопанска камара, реално няма
стокова група, която да не е била засегната.
Българската индустрия не е спряла да произвежда, но проблемът е в пазара - реализацията
на произведеното. Според Радев в такива времена държавите могат да защитят индустриите
си, подкрепяйки ги по един публицистичен начин. «Аз вярвам, че в тази кампания ще можем
да променим и отношението към българското
производство», заяви Раев.
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По-важни промени за 2021 г.
в счетоводството, данъците и осигуряването,
обнародвани в Държавен вестник
Удължени срокове за подаване на
декларации и внасяне на данъци
Удължават са сроковете за подаването на
годишните данъчни декларации на предприятията. Те ще се подават от 1 март до 30 юни на
следващата година. Това се отнася за декларациите по чл.
92 от ЗКПО и по чл. 50 ЗДДФЛ за ЕТ и регистрираните земеделски стопани. В същия срок ще се плащат и данъците
по тях.
Удължават се сроковете за публикуване на годишните
финансови отчети до 30 септември на следващата година, а за декларацията за неактивност – до 30 юни на
следващата година. Удължените срокове важат и за годишното счетоводно приключване за 2020 г.
Физическите лицата, които подадат годишната си данъчна декларация до 31 март на следващата година по
електронен път, ползват отстъпка 5% върху данъка за
довнасяне, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента
на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е
внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползваната
отстъпка не може да превишава 500 лв.

 СУПТО или право на ползване на СУПТО, включен в
списъка на НАП;
 компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран СУПТО включен
в списъка на НАП.

За избралите СУПТО е важно да се отбележи
следната нова санкция от ЗДДС:
Лице, което е избрало да използва в търговски обект
СУПТО от списъка на НАП, но което въпреки това използва друг софтуер, невключен в списъка на НАП, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в
размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция - за
юридическите лица и едноличните търговци, в размер от
5000 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на
глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция
- от 10 000 до 20 000 лв.

Храни и ДДС
Намалената ставка на ДДС от 9% се прилага и за доставка на храна за вкъщи от 01.12.2020 г. до 31.12.2021 г.

Относно данъците върху разходите
Авансови вноски за корпоративен данък
Авансовите вноски се правят върху прогнозната данъчна печалба за съответната година както досега, но за
определяне на това дали ще се внасят авансови вноски
се взимат предвид нетните приходи от продажби за годината, преди предходната година.
Данъчно задължените лица са длъжни да подадат нова декларация по образец за деклариране на
авансовите вноски в срок от 1 март до 15 април.
Променя се срокът за внасяне на последната авансовата вноска на 1 декември, вместо 15 декември. Въвежда се и нов краен срок до 15 ноември за подаване на
декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансови
вноски. Изменения се допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски от
20% на 25%.

Освобождаване от облагане на социалните разходи
за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки „Живот“ ще е налице, само ако
към края на месеца, през който са начислени разходите,
задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната
сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите.
Необлагаемият размер на ваучерите за храна е повишен от 60 лв. на 80 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице.

Административно облекчение за
физическите лица
Физическите лица няма да са задължени да издават
документ за дохода си, ако са получили сумите по банков път, или доходите са обложени с окончателен данък,
Продължава на стр. 11

Софтуер за управление на продажбите в
търговски обект (СУПТО)
Ползването на СУПТО става изцяло на доброволен
принцип. Лицата, които използват СУПТО от списъка на
НАП ще се ползват от определени данъчни облекчения,
както следва:
1) Те ще имат възможност за ускорено възстановяване на данъчен кредит в 30-дневен срок от подаване на
справка-декларацията (в сила от 12.12.2020 г).
2) При първо нарушение за неиздаване на фискален
бон няма да им се налага принудителна административна мярка “запечатване на търговски обект” (в сила от
12.12.2020 г.)
3) Ще могат да амортизират ускорено с годишната данъчна амортизационна норма до 100% следните данъчно амортизируеми активи от категория VI (включително и при определяне на данъчния финансов резултат за 2020 година):
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От стр. 10

или доходите са освободени от облагане като получени
от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за
ползване на земеделска земя, или когато платецът издава
«Сметка за изплатени суми».

Запазва се:
- Размерите и разпределението на осигурителните и
здравните вноски;
Максималният месечен размер на осигурителния доход от 3000 лв.;

Заплати
Увеличава се размерът на минималната работна заплата за страната (МРЗ) на 650 лв.
През 2021 г. за осигурителен стаж ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

Осигуровки
Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 650
лв. и съответно:
- За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 325 лв.
За дните на лицата във временна неработоспособност
поради болест, бременност и раждане и отглеждане на
малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 650 лв.
Променят се минималните осигурителни доходи
(МОД) и вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ (ТЗПБ).

Нова санкция в ДОПК, свързана с прилагане
на СИДДО без основание
В сила от 01.01.2021 г., който не внесе или внесе в помалък размер данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане или Закона за данъците върху
доходите на физическите лица в установения срок за
внасяне на данъка, без да са удостоверени основанията за прилагане на СИДДО, се наказва с глоба - за
физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на
сто от размера на невнесения данък, но не повече от 15
000 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба за
физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер 10 на сто от
размера на невнесения данък, но не повече от 30 000 лв.
Източник: КиК Инфо

Мениджъри, трябва ли да знаете
всичко, което се случва в компанията?
Любомир Гетов
Вчера се видяхме с близък мой
приятел, доскоро топ мениджър в
българския клон на международна
корпорация. Докато си говорехме
на бутилка вино, преминала неусетно към втора, той започна да разказва за вече бившата си работа в
по-друга стилистика от преди. Между многото емоция имаше и ценни,
поне за мен, прозрения на един мениджър, управлявал не малък екип
и бюджет от няколко милиона. Една
реплика обаче ми направи най-силно впечатление:
“Давам 5-6 задачи в понеделник
на оперативка и до сряда сами идват не с отговори, а 10-15 задачи
по същите казуси.” Тази реплика, от
която ви спестих цветущите изрази,
показващи силната му емоция, ме
наведе на следния въпрос:
Доколко мениджърът или собственикът в един момент става
заложник и изпълнител на задачи, които му се поставят от подчинените? Доколко това е нова форма на
мазохизъм и привидно контролиране на всичко?
През последните години това,
което срещам много често, е различният подход на служителите и ме-

ниджмънта в редица малки и средни
екипи при решаване на задачи.
Реално служителите идват при
шефовете си с проблеми, а не с решения!
Това се наблюдава най-вече, когато има липса на доверие от страна
на мениджмънта от една страна и от
друга страна от служителите. Тази
пасивност аз съм нарекъл “Каквото
каже шефа – това правим!”.
Някои от ръководителите са ОК с
това, защото смятат, че така се правят по-малко грешки, а и се чувстват много комфортно да се врат във
всеки детайл. Но това е възможно до
един момент, както от гледна точка
на време, така и от гледна точка на
размер на организацията.
Така че, ако ръководителят не
се отърси от модела, да приема
задачи от служителите си (защото те не са толкова добри колкото
него в изпълнението им) и ако не
спре да приема задачи, а да изисква
решения, този омагьосан кръг няма
да бъде разкъсан.
Изисквайте решения и предложения от своите подчинени, давайте
им правомощия и ги разширявайте
постепенно, научете се да не знаете

всичко, което се случва в компанията. Това са основните тактики да се
разшири компанията и Вие да оцелеете, както като ръководител, така
и като личност, без да получите един
ден инфаркт или инсулт.
НАУЧЕТЕ СЕ ДА ЗАДАВАТЕ ВЪПРОСА: Ти какво предлагаш? Задавайте го при всеки проблем.
Преди няколко дни един собственик на голяма дистрибуторска компания ми разказа един виц, който в
редица случаи е брутална истина:
Слушател пита радио Ереван:
Колко човека трябва да назначи собственикът на фирмата?
Отговор на радио Ереван: На
колкото може да свърши работата.
За да не важи и за вас този виц,
разпределяйте задачи и изисквайте
решения, дайте шанс на тези под вас
да се развиват като грешат в рамките на разумното.
сп. Твоят БИЗНЕС
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Световни изложения за храни и
напитки през 2021-2022 г.
Име на изложбата

Профил

Място на
провеждане

Дата на
провеждане

INTERNATIONAL
Exhibition for the Food Industry, AgriGREEN WEEK BERLIN culture and Horticulture

Berlin (Germany)

Jan. 21 - 30, 2022

FANCY FOOD SHOW

New York, NY
(USA)
Moscow (Russia)

Sep. 27 - 29, 2021

PRODEXPO
BIOFACH - DIGITAL
GULFOOD
EXHIBITION

DAIRY AND MEAT
INDUSTRY

FOOD TECH EXPO

FOOD EXPO

FOODEX JAPAN
I MEAT
FOOD & BEVERAGE
FAIR
EURO GASTRO /
WORLD HOTEL

International Fancy Food & Confection
Show
International Fair of Foodstuffs and
Food Raw Materials
The World Organic Show. Trade Fair &
Congress
Trade show for Food and Beverage,
Hotel, Refrigeration and Food Service
Equipment, Hotel Supplies and Services,
Food Processing Machinery, Bakery and
Confectionery Products and Equipment,
Disposable Items, Hospitality Info Systems, Food Packaging
International Forum for Dairy and Meat
Industry. DAIRY AND MEAT INDUSTRY
will showcase Equipment & Technologies for Feeding, Livestock Farming,
Slaughtering and Processing, Diary &
Meat Production
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
Trade Show for Mediterranean Food
& Beverages. FOOD EXPO manages to
arrange business meetings between
targeted foreign buyers and exhibitors
International Food and Beverage
Exhibition
Trade show dedicated exclusively to
butchers
Food & Beverage Trade Fair

Apr. 12 - 16, 2021

Nuremberg
(Germany)
Dubai (UAE United Arab
Emirates)

Feb. 17 - 19, 2021

Moscow (Russia)

Jan. 26 - 28, 2022

Warsaw (Poland)

May 26 - 28, 2021

Athens (Greece)

May 29 - June 01,
2021

Feb. 21 - 25, 2021

Chiba (Japan)

March 09 - 12, 2021

Modena (Italy)

Sept. 12 - 14, 2021

Singapore
(Singapore)

March 18 - 21, 2021

International Food Service Trade Fair + Warsaw (Poland)
International Hotel Facilities Equipment
Trade Fair
FOOD & DRINK EXPO Food & Drink Trade Fair
Birmingham (UK United Kingdom)
SALÓN DE
Quality Food and Beverage Exhibition
Madrid (Spain)
GOURMETS
IPLS Private Label Exhibition. International Moscow (Russia)
INTERNATIONAL
Private Label Show (IPLS) represents a
PRIVATE LABEL
business platform where private label
SHOW
suppliers meet with retail and wholesale
trade operators from Russia & CIS

March 24 - 26, 2021

July 5 - 7, 2021
June 21 - 24, 2021
June 08 - 09, 2021
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Име на изложбата
SIAL CANADA

ALIMENTARIA
HOSTELCO
ALIMENTARIA
FOODTECH
BARCELONA

TECNOCARNICOS
ANDINA
WORLDFOOD
POLAND
FA&M (FOOD
AUTOMATION &
MANUFACTURING
CONFERENCE &
EXPO)

CIBUS CONNECT
SIAL CHINA
NRA SHOW

ANUTEC BRAZIL
LIVESTOCK
PHILIPPINES
PRODMASH. HOLOD.
UPACK.

Профил

Място на
провеждане

Дата на
провеждане

International Food, Beverage, Wine and Montreal (Canada) September 21 - 23,
Spirits Exhibition for the Distribution
2021
Industry of North America. SIAL Canada
is the International Food Expo which
caters to North American food-industry
professionals
International Food and Beverage Fair
Barcelona (Spain) May 17 - 20, 2021
International Restaurant, Hotels and Barcelona (Spain) May 17 - 20, 2021
Community Equipment
This international forum provides infor- Barcelona (Spain)
mation 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
Trade show and conferences for the
Bogotá
meat industry
(Colombia)
International Food & Drinks Exhibition
Warsaw (Poland)
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
International Food Exhibition &
Conference in Italy
China International Food Products and
Beverage Exhibition
Catering and Lodging Exhibition. The
NRA Show allows you to connect with
a massive group of high-level decisionmakers and influencers from all across
the foodservice and hospitality industry
The largest fair for the Meat and Animal
Protein Industry

International Feed, Livestock and Meat
Industry Show
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 Show for the Food and
Beverage Industries
FISPAL TECNOLOGIA Packaging, Processing and Logistics
NORDESTE
Trade Show for the Food and Beverage
Industries
PROPAK ASIA
International Food Processing and
Packaging Technology Exhibition
BBC - GOOD FOOD Gastronomy Fair. At the BBC good Food
SHOW SUMMER
Show, you’ll meet producers, retailers &
food lovers, find new products, books,
shops & cool places to eat & drink

Miami, FL (USA)

Parma (Italy)

October 19 - 22,
2021

August 30 - 31, 2021
April 20 - 22, 2021
September 12 - 15,
2021

Shanghai (China)

August 31 - September 3, 2021
May 18 - 20, 2021

Chicago, IL (USA)

May 22 - 25, 2021

Curitiba (Brazil)

2022

Manila
(Philippines)
Minsk (Belarus)

May 26 - 28, 2021
June 01 - 05, 2021

São Paulo (Brazil) June 22 - 25, 2021

São Paulo (Brazil) June 16 - 19, 2020

Bangkok
June 16 - 19, 2021
(Thailand)
Birmingham (UK - June 17 - 20, 2021
United Kingdom)
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Профил

GOOD FOOD & WINE Australian Consumer Food & Wine
SHOW SYDNEY
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
PROPAK CHINA
International Food Processing and
Packaging Technology Exhibition
MEAT TECH ASIA
International Exhibition on Meat Products, Processing and Packaging Technologies, Live Stock Sector & allied industries
POULTRY &
International Exhibition on Poultry,
LIVESTOCK EXPO
Livestock & Technologies in India
WORLDFOOD
International Food Products & ProcessISTANBUL
ing Technologies Exhibition
TECNO FIDTA
International
Food
Technology.
Additives and Ingredients Trade Fair
WORLD FOOD
International Exhibition for Food and
MOSCOW
Drink Products
POLAGRA-FOOD
International Trade Fair for the Food
Industry
POLAGRA-TECH
International Trade Fair of Food
Processing Technologies
PPMA SHOW
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
I MEAT ESPAÑA
Trade show dedicated exclusively to
butchers
SÜFFA
Trade Fair for the Butcher’s Trade

Място на
провеждане

Дата на
провеждане

Sydney (Australia) June 25 - 27, 2021

Shanghai (China)

June 23 - 25, 2021

Bangalore (India)

Aug. 05 - 07, 2021

Bangalore (India)

Aug. 18 - 20, 2020

Istanbul (Turkey)

Sept. 09 - 12, 2021

Buenos Aires
(Argentina)
Moscow (Russia)

Sept. 22 - 25, 2022
Sept. 21 - 24, 2021

Poznan (Poland)

Oct. 04 - Oct. 06,
2021
Poznan (Poland) Sept. 28 - Oct. 01,
2020
Birmingham (UK - Sept. 28 - 30, 2021
United Kingdom)

Barcelona (Spain) Oct. 2021

Stuttgart
Sept. 18 - 20, 2021
(Germany)
FOOD PROCESSING & International Conference and exhibition Barcelona (Spain) Dec. 01 - 02, 2021
TECHNOLOGY
on Food Processing & Technology
ANUGA
International Exhibition of Food Industry
Cologne
Oct. 09 - 13, 2021
(Germany)
BBC - GOOD FOOD Gastronomy Fair. At the BBC good Food Birmingham (UK - Nov. 25 - 28, 2021
SHOW WINTER
Show, you’ll meet producers, retailers & United Kingdom)
food lovers, find new products, books,
shops & cool places to eat & drink
EXPO FOOD SERVICE Food Expo
Madrid (Spain)
Nov. 24 - 25, 2021
FOOD WEEK KOREA Korea’s Food Industry Most Popular
Seoul (Korea
Nov. 2021
Exhibition
South)
Dubai (UAE Nov. 07 - 09, 2021
GULFOOD MANUThe biggest food and beverage process
United Arab
FACTURING
industry event for the Middle East &
Africa
Emirates)
HI EUROPE
Nutraceutical, Functional & Supplement
Frankfurt
Nov. 30 - 02 Dec.,
& NATURAL
Ingredients Industry International Expo
(Germany)
2021
INGREDIENTS
SIAL MIDDLE EAST Food International Trade Fair. The SIAL Abu Dhabi (UAE Sept. 07 - 09, 2021
Middle East is recognised as the fastest
- United Arab
growing food, beverage and hospitality
Emirates)
event in the MENA region
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ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Фирма „ЕЛИТ-МЕС МИНЕВ РОДОПА-В.Т.” ООД
притежава предприятие „АВИСПАЛ БГ” ЕООД
за събиране и обезвреждане на СЖП категория 2 и
категория 3.
Изкупуването и извозването на СЖП се
извършва с транспортни средства на фирмата на
преференциални цени.

Контакти: GSM 089 443 0072, 089 864 1030
Официален представител за България
на мобилни скари TRAILBLAZER BBQs
Продажби и наем: 0887 621 984

Фирма „ГИВИС“ ООД търси доставчик на странични
животински продукти (СЖП-кат. 3) от добива на месо или от
производство на месни продукти, за дейността си - консерви
храна за домашни любимци.
 от Месодобив - отпадни продукти: нестандартни
пилета и разфасовки, свинска трахея, бял и черен дроб, говеждо виме и вътрешности и др. Не се включват свински и
говежди кости.
 от Месопреработка –отпадъци при месопреработка,
месни продукти, които не са предназначени за консумация
от човека, продукти с изтекъл срок на годност.
Мартин Василев – управител
Тел. 0888 74 33 74; e-mail: office@givisbg.com
www.givisbg.com

Фирма Джиев АД отдава под наем
следните свои имоти:
1. Промишлена сграда със сухи складове, транжорни
и стелажирани хладилни камери с работна температура
до минус 18 °С. Обща площ 6350 м2 – работна височина
5 м; зали за шоково замразяване с обща площ 200 м2,
санитарни и офис помещения. Достъп посредством
TIR рампа с 4 ролетни врати. Възможност за паркиране
на леки и товарни автомобили. Комуникативно
местоположение до главен път София-Костинброд.
Наем 25 400 € (без ДДС) без включени консумативи.
2. Хладилен склад 500 м2 с работна температура
до минус 18 °С, работна височина 5 м. Комуникативно
местоположение до главен път София-Костинброд.
Наем 15€/кв.м (без ДДС) с включени консумативи.
3. Хладилен склад 250 м2 с работна температура
до минус 18 °С, работна височина 5 м. Комуникативно
местоположение до главен път София-Костинброд.
Наем 15€/кв.м (без ДДС) с включени консумативи.

За контакт: тел. 0884 119 108

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

ФИРМА „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ПРОДАВА употребявани
месопреработващи машини: кутер Нити Казанлък 120 –
литров неръждаем; месомелачка 160 мм; хидравлична
гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 25-иглен; вакуум тумблер
150 л. Тел.: 0887 961 877.
ФИРМА „НЕСТО“ ЕООД ПРЕДЛАГА: голямо разнообразие от
РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ на склад. ИЗКУПУВА: всякакъв вид
МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА. GSM: 0888 38 84 44.
E-mail: office@nesto.bg. www.nesto.bg
МЕСОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ в с.ЛЕСИДРЕН ПРЕДЛАГА свинско трупно драно и свинско трупно белено месо. За
контакт: тел. 0888 97 11 22.
ИЗКУПУВАМЕ ВСЯКАКВИ МАШИНИ ЗА МЕСО-ПРЕРАБОТКА.
За контакт: 0896 61 20 08.
ПРОДАВАМ: • КАЗАН за варене на шунка. Цени по
споразумение. Тел: 0888 509 391 - Румен Тодоров
„КФМ“ гр. БЛАГОЕВГРАД ПРОДАВА всякакви машини за
месопреработка и форми за шунки инокс. Тел.: 0885 28 22 62;
e-mail: office@karol-fernandez.com
ФИРМА„СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за месопреработка
и режещи инструменти за волфове и кутери. Тел. 0889 92 32
18; 0896 61 20 08.
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И РАЗФАСОВАНЕ на
червени меса „АВАЛОН ВЪРДЖИН“ АД, гр. Левски предлага
свинско трупно охладено месо-драно, белено и прясна охладена свинска разфасовка. Телефони за връзка: 0896 82 82 89;
0650 99 263; факс: 0650 99 439; e-mail: avalon_virgin@abv.bg
„МУЛТИВАК РИСЕЙЛ“ ПРЕДЛАГА многообразие от
висококачествени фабрично рециклирани немски машини
с марка MULTIVAC: еднокамерни и двукамерни вакуум опаковъчни машини, полуавтоматични и автоматични трейсийлъри, термоформовъчни машини. За контакт:
„МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Тел./факс: 02 988 55 00, 02 988
55 88. GSM 0886 027 616; e-mail: office@bg.multivac.com. www.
multivac.bg
Detelina - KVK - 75427265 - Emmastraat 48 4811AG Breda
Фирмата предлага месо от холандски преработватели - свинско, говеждо, пилешко - трупно и разфасовано - търси български партньори. e-mail: info@detelina.org; Тел.: 00359882377747

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.

Ïðåäñåäàòåë íà ÀÌÁ:
Àòàíàñ ÓÐÄÆÀÍÎÂ
Ãëàâíè åêñïåðòè:
ä-ð Äèëÿíà Ïîïîâà
èíæ. Ïàâëèíà Ëèëîâà

