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Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

септември 2022 г. www.amb-bg.com Брой 9 (965), Година XXVII

www.nesto.bg

www.multivac.bg

www.intrama-bg.com�

Рециклируеми вакуум опаковки
■ Сертифицирани в Германия

от Institute cyclos – HTP
■ Безкомпромисна  защита
■ Отлична прозрачност
■ Рециклиране в потока на LDPE

Луканка НатуралN2

Луканка 2 с кармин (Е 120)MN

Стабилизиране на РН в готовия

продукт

Стабилизиране на цвета

Намаляване времето на сушене

Удължаване на съхранението

Контрол на микрофлората

/вътрешна и външна/

Функционален микс за производство на сурово-сушени продукти от раздробени меса.

Комбинация от захари, антиоксиданти и консервант, адаптирани за комбиниране с

подправки и миксове по ваш вкус, които гарантират постоянство в качеството на

готовия продукт.

www.agrisan.bg
+359 879 801 998

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

Моята ERP.  
С нея държа 
всичко под контрол.
Ефективност, прозрачност, гъвкавост – затова 
става въпрос. ИТ е ключът към това. Независимо 
дали ERP, MES, калкулация на транжиране или 
интелигентен софтуер за планиране: CSB-System е 
цялостното решение за предприятия от месния бранш. 
С него днес можете да оптимизирате производството 
си, а утре да дигитализирате цялото си предприятие.
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Изглежда леснo, защото е
Crafter Cargo Comfort на атрактивна цена 
от 55 500 лв. без ДДС.

vw-lekotovarni.bg

Асоциация на месопреработвателите в 
България Ви очаква в зала 1 щанд С1/D1.

 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ:

https://food-exhibitions.bg/index.php/
bg/visitors/online-registration?utm_

source=Online-Invitation-Online-
registration-bg&utm_campaign=Foods2022

Регистрацията е активна до 23:59 ч. на 02 октомври 2022 г. Важи за вход свободен.

u
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www.multivac.bg

TVI е част oт MULTIVAC Group

Н а й - г ъ в к а в а т а  и  к о м п а к т н а  п о р ц и о н и р а щ а  л и н и я  з а  п р я с н о  м е с о  в  с в е т а
Новата линия на порциониране на МУЛТИВАК Груп беше демонстрирана на живо пред
български клиенти в периода от  7 до 9 септември в шоурума на компанията в
индустриална зона София-Божурище. Тя включва GMS 400 – нова порционираща система и
T 305 – нов автоматичен трейсийлър със средновисока производителност.      
С универсалната си система за порциониране на прясно месо МУЛТИВАК Груп разширява
своя продуктов асортимент в областта на компактните модели. Настоящото комплексно
решение на МУЛТИВАК е насочено предимно към средноголеми месопреработвателни
предприятия, както и към компании, занимаващи се с търговия на едро, които снабдяват с
порционирани месни продукти ресторанти, заведения за обществено хранене, столове,
училища и болници.

G M S  4 0 0  –  м а к с и м а л н а  п р о и з в о д и т е л н о с т  
н а  п о р ц и о н и р а н е  з а  с р е д н о г о л е м и  п р о и з в о д с т в а  

Гр. Божурище, 07.09.2022 г. – В официалната церемония по откриването на централното
събитие на МУЛТИВАК Груп през 2022 г. в България взеха участие д-р Митко Василев, главен
управител на Германо-българската индустриално-търговска камара, г-жа Мерием Мустафа,
управител на „Мултивак България Продакшън“ ЕООД, г-н Трифон Филипов, управител на
„Мултивак България“ ЕООД и представители на „Ти Ви Ай Ентвиклунг & Продукцион“ ГмбХ,
както и иновативни партньори на МУЛТИВАК Груп в областта на рециклируемите
опаковъчни материали и термичната обработка на месни продукти.
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Над 550 елитни български животни участваха в 16-ото национално животновъдно изложение на 16 и 17 септем-
ври край Сливен. Най-голямият животновъден форум в България събра на едно място най-добрите производители и 
преработватели на месо у нас. 

За поредна година Асоциацията на месопреработвателите в България участва в изложението със свои фирми-
членове и поредица от събития в рамките на кампанията „Дни на българското месо“. На площ повече от 150 кв.м. 
беше разгърнат голям базар за месни продукти. 
Посетителите  имаха възможност да се насладят на 
вкусна българска скара, чеверме, месни продукти 
и деликатеси на фирмите „Свинекомплекс „Голямо 
Враново инвест“ АД - с. Голямо Враново, „ЕКО МЕС“ 
ЕООД - с. Величково, „ВИАТЕКС 66“ ЕООД - гр. Сун-
гурларе, „ДИАНА – МИ“ ЕООД - с. Кортен, „Бурденис 
379“ ООД - гр. Свиленград и защитения в ЕС „Гор-
нооряховски суджук“ на фирма „Р.А-03-БОБИ“ ООД - 
гр. Горна Оряховица. Форумът бе открит от служеб-
ния зам.министър на земеделието Крум Неделков.

„Националното изложение в Сливен е мястото, на което се 
представя най-доброто от българската селекция и репродук-
ция. Това е теренът, на който стопаните могат да заимстват съ-
временни практики и да обменят опит в областта на животновъдството“, каза заместник-министърът.

„Благодаря на Изпълнителната агенция по се-
лекция и репродукция в животновъдството  да 
сме партньор на изложението. Още повече се рад-
ваме, че фирмите, които членуват в нашата асоци-
ация, си партнират все по-успешно с фермерите и 
животновъдните стопани, за да постигнем общата 
ни цел за все по-качествена и вкусна храна, която 
стига до българската трапеза. Това е мисия, която 
вярвам, че обединява всички хора на това изло-
жение“, каза  г-н Атанас Урджанов – председател 
на АМБ.

 „Дни на българското месо“ 
на животновъдното изложение в 

Сливен
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И тъй като усетът към добрия продукт 
се възпитава от най-ранна детска възраст, 
Асоциацията организира две събития в 
рамките на изложението, насочени към 
най-малките и към бъдещите млади про-
фесионалисти. На 16 септември специал-

но за деца от Детска 
градина „Здравец“ 
в кв. Речица беше 
организирано шоу 
със забавни игри 
и награди под мо-
тото: „Опознай жи-
вотните и как да се 
храним здравослов-
но! Защо трябва да 
ядем месце!“. След 
като се запознаха с 
животните на изло-
жението, децата се 
състезаваха кой ще 
подреди най-бързо 
пъзел, а бате Ники 
ги забавлява с раз-
влекателни игри и 
викторина. С много 
емоции и впечатле-
ния децата си тръг-
наха от изложение-
то с пълни ранички с 
подаръци и разбира 
се с месни продукти 
от фирмите „Белла 
България“ и „КЕН“.
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Проектът „Дни на българското месо“ се 
провежда за 4-та поредна година, с под-
крепата на Министерство на земеделието 
и ДФ „Земеделие“. 

Младите кулинари от Професионалната гимназия по хотелиерство 
и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ в Сливен имаха интересна презен-
тация по сензорен анализ. Под вещото ръководство на д-р Даниела Да-
наджикова от Лаборатория „Алименти-Омнилаб“, гр. Пловдив, ученици и 
преподаватели се учиха как да определят качеството на месото и месните 
продукти с помощта на сетивните органи – зрение, вкус, обоняние, осе-
зание, слух. 

На информационния щанд на Асоциацията на ме-
сопреработвателите с научна и практична литература 
професионалистите получаваха компетентна инфор-
мация  в областта на месопреработката. Отново голям 
интерес имаше към сборниците с традиционни българ-
ски рецептури и технологии и към най-новото издание 
– плакат Разфасовки агнешко месо.
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В индивидуалното състезание 

Млад транжор, в което участниците 
са до 35 годишна възраст францу-
зинът Готие Детрес стана световен 
шампион, следван от австралиеца 
Гарет Хънт и италианеца Клаудио 
Фидоне.

Мат Тикуин от Австралия е све-
товният шампион в индивидуалното 
състезание „Чиракуващ месар“, вто-
ри е Фабиан Шютлер от Германия и 
трети - Бен Робъртс от Уелс.

По модел на World Butchers› 
Challenge и двете групи разполагат 
само с два часа и тридесет минути, 
за да направят набор от разфасовки  
предварително определени проду-
кти и свои собствени творения.

Отличени продукти:
u	 Най-добрият продукт от 

говеждо месо в света: Team France 
Boucherie - Франция
u	 Най-добрият продукт от 

свинско месо в света: Team GB 
Butchery - Великобритания
u	 Най-добрият пилешки про-

дукт в света: Nazionale Italiana Macel-
lai - Италия
u	 Най-добрият агнешки про-

дукт в света: Nazionale Italiana Macel-
lai - Италия
u	 Най-добрият телешки кол-

бас Devro в света: Butchers of America 
& The Butcher Wolfpack - Германия
u	 Най-добрият колбас от свин-

ско месо Devro в света: Занаятчий-
ските месарници на Ирландия
u	 Най-добрата гурме наденица 

Devro в света: The Butcher Wolfpack –  
Германия

All Star Team World Butchers‘ 
Challenge

Съдиите на WBC избраха екипът от 
6 топ транжори в целия конкурс, които 
показаха отличително лидерство, ино-
вации и екипна работа. Със Саймън 
Тейлър от отбора на Великобритания 
начело като капитан, те ще бъдат офи-
циални посланици и ще  представля-
ват Световното предизвикателство на 
транжорите до WBC през 2024 г. Шес-
тимата най-добри транжори в света 
са: Пол Хамилтън (Ирландия), Джани 
Джардина (Италия), Кристоф Ип Ян Фат 
(Франция), Мишел Мозер (Германия), 
Саймън Тейлър (GB) – КАПИТАН и Том 
Бучие (Австралия).

Състезанието в снимки:

Световното първенство по 
транжиране - Сащ, калифорния, 

гр. Сакраменто 2022 година
На 2 и 3 септември 2022 г. след двугодишно отлагане заради пандемията 

предизвикателството World Butchers ’Challenge, наречено „Олимпиада на 
месото“ се проведе в Сакраменто, Калифорния с участието на 13 национал-
ни отбора от цял свят: Австралия, САЩ, Великобритания, Бразилия, Канада, 
Франция, Германия, Италия, Исландия, Ирландия, Нова Зеландия, Португа-
лия, Уелс. Състезанието е много повече от събитие, става въпрос за учене, 
споделяне на опит и вяра в едно по-добро за индустрията.

През 2019 година Асоциация на месопреработвателите в България заяви 
участие в World Butchers ’Challenge със свой отбор, който беше сформиран 
след национално състезание по транжиране „Майстор месар“. За съжаление 
поради липса на финансиране България не участва в състезанието.

u

ШАМПИОНИТЕ 
В СВЕТОВНОТО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА 
МЕСАРИТЕ ЗА 2022 г.

Най-добрият екип от транжори 
в света през 2022 г. е отборът на 
Германия.

     
2-ро място: Австралия 

                                            

3-то място: Нова Зеландия 
                                              

q
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Надяваме се, че българският 
отбор ще има възможност да 
участва в следващото състезание 
след две години! 

Продължава работата на АМБ по 
проекта на АИКБ, който стартира на 
1 ноември 2021 г. Основната цел на 
проекта е преодоляване на дисба-
лансите в областта на дигиталните 
умения и знания, привеждането им в 
съответствие с нуждите на бизнеса и 
по този начин ускоряване на дигита-
лизацията. Проектът е насочен имен-
но към идентифициране на тези уме-
ния като предвижда изпълнението 
на общо девет основни дейности на-
сочени към разработване, тестване и 
валидиране на унифицирани профи-
ли за дигитални умения по ключови 
професии/длъжности, секторни ква-
лификационни рамки и учебни про-
грами за развитие на дигиталните 
умения в 13 пилотни сектора от клю-
чово значение за българската иконо-
мика. Един от пилотните сектори е 
„Производство и преработка на месо 
и месни продукти“.  От страна на АМБ 
експерти по проекта са д-р Диляна 
Попова и инж. Павлина Лилова.

На този етап по проекта от АМБ са 
включени следните месопреработва-
телни предприятия - членове: Белла 
България АД, Биляна-мес ЕООД, Ди-

митър Маджаров 2 ЕООД, Еко мес 
ЕООД, Кумир Си ЕООД, Лалов и Вачев 
ЕООД и Месокомбинат Ловеч АД.

За периода март - октомври са из-
вършени следните дейности по про-
екта: попълнени са два темплейта от-
носно мерки за разпространение на 
информация по проекта за дигитал-
ни умения в нашия бранш; ниво на 
социалния диалог, колективни дого-
вори, споразумения, добри практики 
за КСО свързани с обучения и пови-
шаване на уменията, как са регулира-
ни в нашия сектор.

7-те предприятия попълниха раз-
работения Въпросник за тестване (из-
мерване) на дигиталните компетент-
ности в сектор 10.1 „Производство и 
преработка на месо; производство 
на месни продукти, без готови ястия“ 
за различните ключови професии/
длъжности: Началник производство, 
Инженер-технолог в хранително-
вкусовата промишленост, Инженер 
качество-ДПП и НАССР, Работници 
преработка на месо, риба и други 
подобни, Машинни оператори в хра-
нително-вкусовата промишленост. 
Общо бяха попълнени и изпратени 65 

въпросника на координатора на про-
екта. За 5-те унифицирани профили 
на дигитални умения бяха допълнени 
функции, знания, умения, допълни-
телно описание на длъжността/про-
фесията, алтернативно наименование 
на длъжността и нивото, което се из-
исква за него съгласно съответната 
професия/длъжност. Беше проведе-
но дистанционно обучение за вали-
диране на унифицираните профили 
за дигитални умения, след което 44 
профила за петте ключови професии/
длъжности бяха валидирани.

На 14 септември в онлайн кръгла 
маса с ръководители и работници от 
пилотните предприятия се обсъдиха 
модели на социално партньорство в 
сектор 10.1 „Производство и прера-
ботка на месо; производство на мес-
ни продукти, без готови ястия“.

Проект “Развитие на дигиталните умения в месната индустрия“ на АИКБ
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4,8% 
спад на 

вноса през 
2021 г. 

               
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
 

Ситуация на пазара на пилешко месо в България  
Юни 2022 г. 

 

 

Производство 
Птицевъдният сектор в 
страната остава стабилен, 
независимо от някои 
трудности, свързани с 
нарушения на търсенето 
поради пандемията от 

COVID-19, регистрираните огнища на птичи грип в 
България и повишаващите се цени на фуражите и 
енергията.  

 
Източник: МЗм, отдел "Агростатистика;*предварителни данни 

През 2021 г. промишленото производство на 
пилешко месо възлиза на 90,7 хил. тона, което 
представлява увеличение с 4,3% на годишна база. 
Основен фактор за това са облекчените мерки за 
ограничаване на разпространението на 
коронавируса, касаещи общественото хранене и 
туризма. Предварителните данни за първото 
тримесечие на 2022 г. сочат ръст на добива на 

пилешко месо в кланиците от 11,3% спрямо същия 
период на миналата година, до 21,2 хил. тона, при 
близо 7% повече заклани птици. 

Внос  
През 2021 г. вносът на 
пилешко месо в България се 
свива с 4,8% спрямо 
предходната година.  

Традиционно, количествата 
са внесени почти изцяло от 

ЕС, като водещи доставчици са Унгария, Румъния, 
Гърция, Полша и Нидерландия.  

Внос на пилешко месо през периода 2020 - 
февруари 2022 г. (тона) 

 
Източник: данни на НСИ, обработени от МЗм,*предварителни данни 

2020 2021*
ян. - 

февр. 
2021*

ян. - 
февр. 
2022*

Изм. 
2021/2020

Изм.             
ян. - февр.
2022/2021

ОБЩО, в т. ч.: 93 577 89 113 14 663 13 149 -4,8% -10,3%
ЕС-27 общо 91 895 88 403 14 559 13 067 -3,8% -10,2%

Унгария 18 835 21 858 3 259 2 539 16,1% -22,1%
Румъния 17 674 16 955 3 243 2 375 -4,1% -26,8%
Нидерландия 8 270 10 240 1 411 2 005 23,8% 42,1%
Гърция 14 049 12 272 1 786 1 816 -12,6% 1,7%
Полша 17 838 10 594 1 980 1 795 -40,6% -9,3%
Германия 6 256 5 628 1 364 775 -10,0% -43,2%
Чехия 799 1 716 147 299 114,8% 102,9%
Други 8 175 9 141 1 370 1 463 11,8% 6,8%

Трети страни общо 1 683 711 104 82 -57,8% -21,5%
Бразилия 580 482 104 82 -17,0% -21,5%
Обединено кралство 1 103 229  -  - -79,2%  -

4,3%  
ръст на 

промишленото 
производство 

през 2021 г.  

q
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Вносът на пилешко месо от трети страни спада с 
близо 58% на годишна база, реализиран от 
Бразилия и Обединеното кралство. 

 

Източник: НСИ; * предварителни данни 

Тенденцията на понижение на импорта на 
пилешко месо продължава и в началото на 2022 г. 
По предварителни данни, общото внесено 
количество през първите два месеца на годината е 
с 10,3% по-малко спрямо същия период на 2021 г. 
Доставките от ЕС спадат с 10,2%, а тези от трети 
страни - с 21,5%. 

Износ  
Общият износ на пилешко месо 
през 2021 г. е в размер на 21 588 
тона - с 2,8% повече на годишна 
база, насочен главно за държави 
– членки на ЕС.  

Изпращанията за Гърция - най-
значимия ни търговски партньор, се увеличават с 
близо 3% спрямо предходната година. Наблюдава 
се и чувствително разширяване на реализацията в 
Германия, Нидерландия, Франция и Кипър. 
Пратките за Румъния се свиват със 17,4% в 
сравнение с 2020 г., а тези за Италия са без 
съществена промяна.  

Сред страните извън ЕС, най-значително 
количество е насочено за Северна Македония.  

През първите два месеца на 2022 г. износът на 
пилешко месо бележи ръст от 22,5% на годишна 
база, вследствие на увеличение на изпращанията  
за ЕС с 29,1%. Експортът за трети страни е малко 
под отчетения за същия период на 2021 г. - с 3,8%. 

Основни дестинации остават Гърция, Италия, 
Северна Македония и Румъния. 

Износ на пилешко месо през периода 2020 - 
февруари 2022 г. (тона) 

 
Източник: данни на НСИ, обработени от МЗм,*предварителни данни  

 
Източник: НСИ (предварителни данни) 

Цени  
В рамките на 2021 г. се 
наблюдава постепенно 
повишение на цените на 
пилешко месо в страната, по-
съществено през втората 

половина на годината.  

Възходящият тренд на цените на пилешкото месо 
продължава и през 2022 г., под влияние на 
покачващите се цени на фуражите и 
енергоносителите. Той се ускорява рязко в 

2020 2021*
ян. - 

февр. 
2021*

ян. - 
февр. 
2022*

Изм. 
2021/2020

Изм.             
ян. - февр.
2022/2021

ОБЩО, в т. ч.: 21 006 21 588 2 963 3 631 2,8% 22,5%
ЕС-27 общо 17 313 18 306 2 375 3 065 5,7% 29,1%

Гърция 9 565 9 835 1 224 1 846 2,8% 50,8%
Италия 1 525 1 514 247 452 -0,7% 82,7%
Румъния 4 460 3 684 500 350 -17,4% -29,9%
Нидерландия 399 1 067 120 239 167,6% 99,3%
Кипър 1 004 1 153 163 116 14,8% -28,9%
Германия 64 636 38 45 901,9% 17,6%
Франция 172 230 29 2 33,3% -92,0%
Други 124 187 54 16 50,6% -71,1%

Трети страни общо 3 693 3 281 589 566 -11,2% -3,8%
Северна Македония 2 559 2 691 524 447 5,2% -14,6%
Косово 384 541 61 78 40,9% 28,7%
Обединено кралство 696 29 4 7 -95,8% 80,6%
Други 55 20  - 34 -62,6%  -

 
повишение 
на цените 

2,8% 
по-голям 

износ през 
2021 г.  
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периода след инвазията на Русия в Украйна, 
довела до сериозно поскъпване на зърнените и 
маслодайните култури на международните пазари, 
а оттам и в България.  

 
Източник: САПИ  

Към 8 юни 2022 г. средните цени на едро на 
замразено и охладено пиле са респективно с 
54,8% и 49,1% по-високи спрямо година по-рано. 
Годишното поскъпване при предлагането на 
дребно е сходно - с 51,1% за замразеното пиле и с 
45,9% - за охладеното пиле. 

Седмични цени на пилешко месо в България 
(лв./кг) 

 
Източник: САПИ  

Цените на охладени бройлери в птицекланиците в 
България следват тенденциите на европейския 
пазар, но традиционно се движат съществено под 
средното ниво за ЕС, което е определящо за 
конкурентоспособността на българския сектор. 

Средната продажна цена на охладени бройлери 
(65%) в българските птицекланици за 2021 г. е 
151,56 евро/100 кг без ДДС (2,96 лв./кг) – с 3,3% 
над отчетената за предходната година и с 24,2% 
по-ниска спрямо средната за ЕС.  

Към 30 май 2022 г. българската цена достига 
215,37 евро/100 кг (4,21 лв./кг) – с 57% по-висока 
на годишна база и с близо 18% под средната за 
ЕС. 

 
Източник: ЕК 

При среднопретеглената цена на охладени 
бройлери (65%) за ЕС към 30 май 2022 г. е налице 
ръст от 28% спрямо година по-рано (до 262,15 
евро/100 кг или около 5,13 лв./кг). В почти всички 
държави – членки (с изключение на Нидерландия) 
цените са с между 3,2% и 58,1% по-високи на 
годишна база, като най-значително е 
увеличението в Словения, следвана от България.  

седм. 
база

мес. 
база

год. 
база

Замразено пиле на 
едро 7,03 1,0% 0,4% 54,8%

Замразено пиле на 
дребно 7,48 -0,5% -0,4% 51,1%

Охладено пиле на 
едро 7,32 -0,3% 1,1% 49,1%

Охладено пиле на 
дребно 7,53 0,5% 2,4% 45,9%

08.06.2022
Изменение (%)
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Пълното премахване на животновъдството е триумф 
за фанатиците на правата на животните и за някои град-
ски природозащитници. Но дали това е решението на 
всички наши проблеми? Дали най-големите замърсители 
на планетата не са промишлеността, нито изкопаемите 
горива, а кравите? Понастоящем кравите изглежда са об-
ществен враг номер едно в медиите, и единствената при-
чина за изменението на климата.

Във филма „Сбогом, крави“ проф. Frédéric Leroy от Гру-
пата по промишлена микробиология и хранителни био-
технологии на Брюкселския университет хвърля светлина 
върху един от най-сложните и противоречиви въпроси, с 
които се сблъскваме. „Днес кравите се смятат за най-уни-
щожителните животни за планетата“, - започва интервюто 
си професор Leroy, - „те отделят парникови газове, използ-
ват много почва и вода и се конкурират с нас за храна. Тази 
дезинформация оказва влияние върху избора на политики 
на високо равнище. Помислете само за диетата EAT-Lancet, 
предлагана като най-добрата диета за здравето на човека 
и планетата. Това е полувегетарианска диета с незначител-
ни количества месо, които са недостатъчни за покриване 
на нуждите. Предложени са дори данъци върху месото и 
изключването му от училищните менюта, столовете или 
обществените събития, като се цели въвеждане на изцяло 
вегетарианско меню. Но ако приложим тази диета в целия 
свят, това ще бъде катастрофа“.

Изправени сме пред чисто икономически интереси, 
които се опитват да заменят животинските протеини с 
растителни протеини от свръхпреработени изкуствени 
храни. Някои големи инвеститори финансират тази дей-
ност, като например отглеждането на месо в лаборатория 
или фалшиво месо на растителна основа. Както обяснява 
Fernando Estellés от Политехническия университет на Ва-
ленсия, тези инвеститори се опитват да променят начина 
ни на мислене, начина ни на живот и да ни повлияят на 
социално, политическо и законодателно ниво.

Хуманното отношение към животните и устойчивото 
развитие се използват като аргументи, обвиняващи консу-
мацията на месо за унищожаването на планетата и здра-
вето ни. „Трябва да се има предвид, че метанът, отделян от 
животните, и CO2 от изкопаемите горива нямат еднакъв 
ефект“ - обяснява Fernando Estellés - „метанът от животните 
остава в атмосферата в продължение на десет години. Така 
че той затопля планетата, но след десет години изчезва. 
След това той е част от CO2, който растенията абсорбират 
при фотосинтеза. Животните се хранят с растения, така че 
метанът е част от много кратък биогенен цикъл. Вместо 
това извличаме нов въглерод от изкопаемите горива, кой-
то остава в атмосферата в продължение на хиляди години 
и продължава да затопля планетата. Така че сравнението 
е несъстоятелно, тъй като метанът от животните се рецик-
лира за 10 години, докато CO2 от изкопаемите горива про-
дължава да се затопля в продължение на стотици години“.

„Ако премахнем едрия рогат добитък, ще изгубим 
една много древна система на съвместна еволюция меж-
ду животните и хората“, - продължава Leroy, - „Ако пре-
махнем всички крави, какво ще стане с пасищата? Какво 
ще се случи с всички екосистеми? Премахването на доби-
тъка е фанатична и нереалистична идея, която има раз-
рушителни последици“. Пример за това е Дехеса - много-
функционална агро-селскостопанска система и културен 

ландшафт в Южна и Централна Испания и Южна Португа-
лия, която може да абсорбира въглерода от много висо-
ката околна среда.

Ако премахнем животните, ще загубим тази способ-
ност. Филмът показва хипотетичен сценарий за свят без 
животни през 2036 г. , с изоставяне на земи и обезлюдява-
не на селата. „Ако 115 000 семейства, отглеждащи живот-
ни изчезнат, селската среда ще бъде изоставена, което 
ще доведе до демографски спад в тези райони. По-голя-
мата част от производството на месо е съсредоточено в 
маргиналните райони на средновисоките планини, които 
вече са проблемни за обезлюдяването на селските райо-
ни“ - казва Edelmiro López от университета в Сантяго де 
Компостела, като обяснява значението на животновъд-
ството за укрепването на маргиналните земи, поддър-
жането на ландшафта, избягването на хидрогеоложката 
нестабилност и осигуряването на препитание за селски-
те семейства. Със загубата на добитък губим част от кул-
турата, историята и традициите си. „Ако животните не 
пасат, пасищата се превръщат в гори, като стават по-дър-
весни и по-храстовидни. Това излага горите на по-голям 
риск от пожари“, - посочва Sonia Roig от Университета 
Complutense в Мадрид - „За да се поддържа доброто със-
тояние на територията, пасищата и грижите на фермери-
те са необходими. Но броят на добитъка, с който разпо-
лагаме днес, не е достатъчен, за да поддържаме всички 
територии, които ни интересуват“.

Филмът разглежда и въпроса за загубата на Амазон-
ската гора заради отглеждането на соя за животни, като 
на първо място уточнява, че повече от 80% от това, което 
кравите ядат, е напълно неясно за нас. Следователно няма 
конкуренция за храна, тъй като кравите ядат фураж, сено, 
трева и странични продукти, богати на несмилаема за нас 
целулоза, която ги превръща в животински продукти с ви-
сока хранителна стойност. Следователно не кравите под-
хранват пожарите за соевите култури. Напротив, животно-
въдството поддържа земята и намалява риска от горски 
пожари. Maria Diago, експерт по околната среда, говори 
за тенденцията вегетарианските храни, като тофу и сей-
тан (вегетарианска храна, приготвена от сварен пшеничен 
глутен), да благоприятстват индустриалните процеси, уни-
щожавайки горите и естествените екосистеми. В работата 
си тя анализира 15 показателя за устойчивост, специфични 
за гастрономическия сектор, които обхващат действител-
ното потребление на природни ресурси. Потреблението 
на вода е един от най-сериозните проблеми, дотолкова, че 
много хора обвиняват производството на месо, че е най-
значителният потребител на вода.

Но дори и в този случай многократно споменавани-
те 15 000 литра вода за производството на 1 кг месо са 
фалшива новина, която обаче е трудно да се забрави. 
“Когато говорим за литри вода за производство на месо, 
не трябва да мислим за водата, която кравите пият и 
която е сравнително остатъчна”, - продължава Fernando 
Estellés - “Имаме три вида вода – „зелена“, „синя“ и „сива“. 
„Зелената“ вода представлява дъждовна вода. „Синята“ 
вода е тази, която извличаме от водоносните хоризонти, 
и е най-опасна, защото засягаме водните запаси. „Сивата“ 

„Сбогом, крави“: 
решение ли е светът без 

добитък?
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вода е тази, която замърсяваме с дейността си. В живот-
новъдството 90% от използваната вода е „зелена“, която 
се връща в кръговрата на водата без реално въздействие 
върху околната среда и екосистемата”.

Така е и с изоставянето на селските райони, загубата 
на биоразнообразие, пожарите и изменението на клима-
та. Кравите ли са врагове на планетата? Дали индустри-
алните ултрапреработени храни на растителна основа са 
нашето спасение?

Lierre Keith, американска писателка и активистка, 
разказва за своя печален опит с веганската диета. Става 
вегетарианка на 16 години, убедена, че това е най-здра-
вословният избор за нея и за планетата. Вместо това, тя 
се сблъсква с редица здравословни проблеми, дължащи 
се на този лош хранителен режим. “В продължение на 20 
години унищожавах тялото си дотолкова, че трудно сто-
ях на краката си. Осъзнах, че ценностната ми система е 
правилна: етика, състрадание и устойчивост, но веган-
ската диета не е решение. Не спасявах животни. Това е 
само приказка и аз не знаех каква е реалната цена, която 
планетата плаща за моята растителна диета. От това се 
възползваха само големите мултинационални компании, 
произвеждащи ултрапреработени храни на растителна 
основа. Има само шест големи компании, така че можем 
да говорим за голям монопол”.

Дебатът не трябва да бъде за месо срещу нахут или 
грах, а за естествено месо срещу ултра-преработени 
храни на растителна основа, направени от 15-20 състав-
ки. Консумирането им не е здравословно. „Смята се, че 
можем да заменим храни от животински произход, като 
месото, с храни на растителна основа, но това е чиста 
фантазия“, – продължава Leroy – „Това не е лесен процес. 

Това е редукционистка идея. Ако прочетем списъка на 
съставките на растителни имитации на месо, можем да 
видим, че той е пълен с добавки, текстуриращи средства 
и т.н. Дори и на растителна основа, това не означава, че 
в тях има зеленчуци, а само екстракти – нищо, което да 
прилича на зеленчук. Производството на тези ултрапре-
работени храни изразходва много енергия и не е алтер-
натива с нулево въздействие или остатъци в сравнение с 
животновъдството. Те създават имидж на по-здравослов-
ни, по-устойчиви продукти, но не са“.

„Тази тенденция за производство на фалшиви, из-
куствени храни като вегетариански бургери и фалши-
ви колбаси се разпространява тревожно“, продължава 
Lierre Keith – „Но ние имаме наследствен прародителски 
месояден инстинкт и по този начин отказваме на тялото 
си това, от което се нуждае. Месото и животинските про-
дукти съдържат бионалични хранителни вещества, които 
липсват в растенията. Ако искате да сте веган, можете да 
го направите, но имате нужда от добавки, като омега 3, 
витамин А, витамин В12, хем-желязо и т.н. Но никога няма 
да е като да ядете истинска порция месо или да пиете 
чаша мляко, с малко масло или сирене, хранено с трева“.

Ако искаме да разрешим проблемите с устойчивостта 
и изменението на климата, трябва да оставим преживни-
те животни да си свършат работата. Защото това, което 
правят, е да запазват почвата, да улавят въглерода и да 
наторяват земите. Нямаме нужда от огромна прахосму-
качка, която премахва всички атмосферни газови еми-
сии. Всичко, от което се нуждаем, са преживни животни и 
трева. Надеждата е светът да се върне към живот. А преди 
това към здравия разум.

Източник: European Livestock Voice

Основното послание на писмо-
то от 8 септември е да се напомни 
на Европейската комисия, че схема-
та за етикетиране на хранителните 
стойности върху предната част на 
опаковката в ЕС, която предстои да 
бъде приета, следва да бъде добро-
волна и да се основава на добри на-
учни доказателства, като се отчита 
сложността на групите храни, както 
и да бъде информативна за потреби-
теля. В писмото шестте организации 
призовават за действие за намиране 
на решение, което да подобри хра-
нителното качество на потребител-
ската кошница, вместо да ориенти-
ра избора на покупка въз основа на 
класификация, която се поставя под 

съмнение в научната общност. Бяха 
добавени и някои забележки относ-
но схемата Nutri-Score*.

В писмото се казва: „В стратегията 
“От фермата до вилицата” Комисията 
заяви намерението си да представи 
предложение за хармонизирана схе-
ма за етикетиране на хранителните 
стойности на предната страна на 
опаковката (FOP) за всички страни от 
ЕС до края на 2022 г. Понастоящем се 
извършва оценка на въздействието, 
в която се анализират няколко съ-

ществуващи схеми.
Тъй като крайният срок за пред-

ставяне на предложението наближа-
ва, от името на долуподписаните асо-
циации бихме искали да повторим, 
че подобна инициатива трябва да 
остане доброволна, както и дълбо-
ката ни загриженост, ако вариантът 
на тълкувателна/кодирана с цветове 
схема като Nutri-Score, стане предпо-
читаната схема на ЕС.

В светлината на многобройните 
аргументи срещу приемането на по-
добна схема, която според много за-
интересовани страни е подвеждаща, 
прекалено опростена и неспособна 
да възпитава потребителите да спаз-
ват по-здравословни диети, подпи-

Писмо от UECBV, COPA-COGECA, CLITRAVI, CEEV, EDA и IBC до комисарите 
Стела кириакидес и Януш Войчеховски  относно схемата за етикетиране на 

хранителните стойности върху предната част на опаковката (FOP)

* nutri-score - Модел за установя-
ване на профили на хранителните със-
тавки, който показва общите хранител-
ни качества на дадена храна
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салите я страни считат, че изборът на 
схема за цветно кодиране на храни-
телните стойности върху предната 
част на опаковката като Nutri-Score е 
неприемлив.

Искаме да подчертаем, че няма 
научни доказателства за ефектите, 
които “Nutri-Score based” диетите мо-
гат да окажат влияние върху здраве-
то на хората. В същото време няколко 
учени и научни организации в цяла 
Европа, публично изразиха критики-
те си срещу Nutri-Score. Това е ясен 
признак, че в научната общност няма 
консенсус по тази схема.

Nutri-Score оценява степента на 
здравословност на храните чрез ал-
горитъм, основан само на няколко 
избрани хранителни вещества, като 
се оставят настрана много други ва-
жни вещества. Той не е в състояние да 
предаде реалната хранителна стой-
ност на дадена храна или степента на 
нейната преработка. Освен това тя се 
основава на 100 грама за всяка храна, 
а не на порция, която се консумира в 
действителност, което води до пара-
доксални оценки. Това може да дове-
де до по-висока оценка на храните, 
които не са непременно по-добри от 
хранителна гледна точка.

Разделянето на храните на “здра-
вословни/зелени” и “нездравослов-
ни/червени” би довело до това, че 
храните, считани за здравословни 
(“зелени”), ще се консумират в пор-
ции, които не съответстват на пре-
поръчаните от диетолозите, което 
ще има отрицателно въздействие 
върху хранителния режим и здра-
вето на потребителите. Както беше 
потвърдено от Европейският орган 
по безопасност на храните в наскоро 
публикуваното му становище относ-
но етикетирането на хранителните 
стойности върху предната част на 
опаковката и профилите на храни-
телните вещества , здравословното, 
разнообразно и балансирано хране-
не се състои от комбинация на раз-
лични храни с различни хранителни 
профили.

Схемата Nutri-Score може да ока-
же значително въздействие върху 
конкурентоспособността. Чрез ети-
кетирането на храните като “добри” 
или “лоши” една неадекватна схема 
за цветово кодиране и преценка би 
могла да доведе до изкривяване на 
пазара и дискриминация, като даде 
предимство на едни продукти пред 
други. Схемата Nutri-Score може да 
повлияе на цените - екологичните 
продукти могат да се възползват от 
отстъпки в супермаркетите (в Бел-
гия това вече се случва с търговска-

та верига Ahold Delhaize) или други 
данъчни облекчения, както и от по-
литиките за обществени поръчки и 
данъчно облагане.

Важно е да се отбележи, че все 
още липсват солидни научни дока-
зателства за Nutri-Score от реалния 
живот в условията на супермаркет и 
за пълна кошница с храни в супер-
маркета.  Обезпокоително е, че нито 
едно проучване не е установило 
ефект на Nutri-Score върху FSA-NPS 
за пълна кошница за пазаруване в 
супермаркета. По този начин Nutri-
Score не разполага със съществена 
част от научните доказателства, не-
обходими в подкрепа на потенциал-
ното твърдение, че има положителен 
ефект върху здравословността на 
потребителската кошница с храни в 
супермаркета в реалния живот. Това 
означава, че Nutri-Score не отговаря 
на изискваните понастоящем прав-
ни стандарти на ЕС, които регулират 
одобряването и използването на 
здравни претенции за храни. Нещо 
повече, едно скорошно проучване 
на затлъстяването при децата заклю-
чи, че системата на светофара, срав-
нима с цветната система Nutri-Score, 
няма положителен ефект върху зат-
лъстяването. Напротив, затлъстява-
нето при децата продължава да се 
увеличава.

В условията на нарастваща криза 
със затлъстяването сега не е време 
за компромиси. Комисията трябва да 
се съсредоточи върху крайната цел 
на приемането на схема на ЕС за ети-
кетиране на хранителните стойности 
върху предната част на опаковката, 
а именно да информира по-добре 
потребителите и да им помогне да 
спазват по-здравословен храните-
лен режим. Въвеждането на общо-
европейска схема за етикетиране на 
хранителните стойности върху пред-
ната част на опаковката не бива да се 
свежда само до ориентиране на из-
бора им за покупка, особено ако той 
е лошо ориентиран. Считаме, че така-
ва система трябва да следва следни-
те основни елементи:

1. Тя трябва да се основава на на-
учни доказателства и да следва дие-
тичните насоки.

2. Трябва да е доброволна.
3. Трябва да бъде специфична за 

(под)категориите: Схемата за етике-
тиране на хранителните стойности 
върху предната част на опаковката 
трябва да помогне на потребителите 
да идентифицират по-добре храни-
телните опции в рамките на подкате-
гориите продукти.

4. Следва да отчита сложността на 

хранителните продукти: хранителна-
та стойност на храните не се ограни-
чава само до енергийния им прием 
и съдържанието на мазнини, захар и 
сол в тях.

5. Следва да запази освобождава-
нето на някои специални категории 
храни и признава специалните нуж-
ди на малките и средни предприятия.

6. Трябва да бъде обективно ин-
формативна, да не е отворена за 
търговски интереси и да не предпо-
лага класифициране на храните като 
цветови схеми: системата с цвето-
ви кодове ще доведе до прекалено 
опростена класификация, която ще 
доведе до разграничаване на проду-
ктите, които са „добри“ - в зелено, и 
„лоши“ - в червено.

7. Трябва да е в зависимост от 
порциите.

8. Трябва да бъде подкрепена с 
подходящо обучение на потребите-
лите.

9. Трябва да бъде хармонизирана 
система на ЕС.

С настоящото призоваваме Евро-
пейската комисия да разработи ре-
шение, което да вземе под внимание 
гореспоменатите елементи, за да се 
предостави на потребителите точна-
та информация, от която се нуждаят, 
за да вземат информирани решения 
за по-здравословен хранителен ре-
жим и ефективно да подобрят хра-
нителното качество на хранителната 
си кошница, вместо да се ориентират 
при покупката въз основа на класи-
фикация, която е под въпрос в науч-
ната общност.“

COPA-COGECA – 
Secretary General – 
Pekka Pesonen

CLITRAVI – Secretary 
General – Dirk 
Dobbelaere

CEEV – Secretary 
General – Ignacio 
Sánchez Recarte

EDA – Secretary 
General – Alexander 
Anton

IBC – International 
Butchers` 
Confederation  – 
Managing Director – 
Kirsten   Diessner

UECBV – Secretary 
General – Karsten 
Maier
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СБОРНИЦИ С ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ РЕЦЕПТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ:

ü  Луканки и суджуци 
ü Салами полутрайни и трайни   
 варено-пушени 
ü Салами полутрайни и трайни  
 сурово-сушени сурово   
 сушени и пушени 
ü Колбаси варени и варено-  
 пушени 
ü Деликатеси от нераздробено   
 месо 
ü Сурови месни продукти от   
 раздробено и нераздробено месо 
ü Субпродуктови колбаси и саздърми 
ü Диетични месни продукти 
ü Продукти от птиче месо
ü	Консерви месни и месо-растителни 
ü Шунки варени, варено-пушени и сурово-сушени 

ДРУГИ ИЗДАНИЯ:

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

ü РЪКОВОДСТВО за добри практики (ДПП) 
ü НАРЪЧНИК за анализ на опасностите  
 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 предоставяне-
то на информация на потребителите по от-
ношение на правилата за посочване на стра-
ната на произход или мястото на произход 
на основната съставка на месни продукти

асоциация на месопреработвателите в България е единствената, която издава  и 
разполага със специализирана литература  в областта на месната индустрия

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

В официален вестник на ЕС е публикувано ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА относно Насо-
ки за прилагането на системи за управление на безопасността на храните, обхва-
щащи добри хигиенни практики и основани на принципите на НАССР процедури, 
в това число улесняване/гъвкавост на прилагането в някои предприятия за про-
изводство на храни.

Целта на насоките е да се улесни и съгласува прилагането на изискванията на ЕС от-
носно добрите хигиенни практики (ДХП) и процедурите, основани на принципите на ана-

лиз на опасностите и контрол в критични точки (основани на HACCP процедури), като част 
от системите за управление на безопасността на храните (СУБХ).

Предоставят се практически насоки относно:
]	 приложимото законодателство, връзката между ДХП, пререквизитните програми (ПРП), оператив-

ните ПРП (ОПРП) и основаните на НАССР процедури в рамките на СУБХ, връзката с международните стан-
дарти и обучението и използването на насоки за добри хигиенни практики;
]	 прилагането на ДХП, включително гъвкавостта, предвидена в законодателството на ЕС за някои 

предприятия за производство на храни във връзка с прилагането на тези ДХП;
]	 прилагането на основаните на НАССР процедури, включително гъвкавостта, предвидена в зако-

нодателството на ЕС за някои предприятия за производство на храни във връзка с прилагането на тези 
процедури;
]	 одита на СУБХ.
Обръща се внимание на гъвкавостта при прилагането на ДХП и основаните на принципите на НАССР 

процедури, в зависимост от естеството на дейността и размерът на предприятието.
Предоставят се инструменти или примери за всички стопански субекти в областта на храните относно 

прилагането на изискванията на ЕС. Насочени са към компетентните органи с оглед на насърчаването на 
общо разбиране за правните разпоредби, както и към стопанските субекти в областта на храните с цел 
подпомагане на прилагането на разпоредбите на ЕС, след като се направят някои специфични за пред-
приятията изменения и без да се засяга тяхната най-голяма отговорност, що се отнася до безопасността 
на храните.
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ÌÅÑÎÄÎÁÈÂÍÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ Â Ñ. ËÅÑÈÄÐÅÍ ÏÐÅÄ-
ËÀÃÀ ñâèíñêî òðóïíî äðàíî è ñâèíñêî òðóïíî áåëåíî ìåñî.
Òåë. çà êîíòàêòè: 0888 97 11 22

ÈÇÊÓÏÓÂÀÌÅ ÂÑßÊÀÊÂÈ ÌÀØÈÍÈ çà ìåñîïðåðàáîòêà.
Çà âðúçêà - ìîá.: 089 661 20 08

ÏÐÎÄÀÂÀÌ:
ÊÀÇÀÍ çà âàðåíå íà øóíêà. Öåíè ïî ñïîðàçóìåíèå.
Ãèëîòèíà çà çàìðàçåíî ìåñî SK 150.

Òåë: 0888 509 391 - Ðóìåí Òîäîðîâ

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

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

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

Ôèðìà Äæèåâ ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì
ñëåäíèòå ñâîè èìîòè:

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

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

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

Çà êîíòàêò: òåë. 0884 119 108

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

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

è êàòåãîðèÿ 3.

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

Êîíòàêòè: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

Председател на АМБ:
Атанас УРДЖАНОВ

Изпълнителен директор:
д-р Диляна Попова

Главен експерт:
инж. Павлина Лилова

МАЛКИ ОБЯВИ

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

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

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

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

Фирма Джиев АД отдава под наем
следните свои имоти:

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

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

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

Предприятие разпродава  месопреработвателно и 
кланично оборудване. Тел. за контакт 0897914949

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

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

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

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

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

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

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

„АВИСПАЛ БГ” ЕООД
за събиране и обезвреждане на СЖП 

категория 2 и категория 3.

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

Контакти: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

ТРУДОВА БОРСА:
Свинекомплекс Голямо Враново търси технолог  

GSM 0887 621 984
Месопреработвателна фирма търси технолог – 

тел. 0888 92 59 22

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

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно 
месо и субпродукти.

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

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

За контакт: тел. 0884 119 108


