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Рециклируеми вакуум опаковки
■ Сертифицирани в Германия

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

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.

Весела Коледа и

Щастлива Нова

2023 година!
Åêèïúò íà

Òåà Òðåéäèíã

Æåëàåì Âè
Âåñåëà Êîëåäà,

çäðàâà è óñïåøíà
Íîâà 2023 ãîäèíà!
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www.bonfari.bg

infobg@ teu-group.com
www.teu-group.com
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„Му����а� Б���ар�я“ ЕОО

У�а�аем� ���е��� � �ар���ор�,

Же�аем �а Вас � Ва���е семе�с��а �есе�о
�осре�а�е �а �о�е����е � �о�о�о����� �ра�����.
Не�а Но�а�а 2023 �о���а В� �о�есе ��ра�е, ��сме�,
б�а�о�е�с���е � м�о�о ус�ех� ��� �с���� Ва��
�а���а��я!
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2023 се очертава като една силна и разнообразна година в излож-
бения календар на Международен панаир Пловдив. Запазват се и се 
обогатяват традиционните деветнайсет големи международни изло-
жения. Планират се и се разработват над 40 нови делови форуми. 
Международен панаир Пловдив продължава да инвестира в инфра-
структура и услуги, за да се поддържа най-високото ниво в световна-
та панаирна индустрия. 

Програмата за следващата година ще стартира с много силно из-
дание на АГРА. Над 60% от изложбените площи вече са заети и се 
обработват още десетки запитвания на фирми за участие, съобщават 
от търговска дирекция на институцията. Изложбите ВИНАРИЯ И ФУД-
ТЕХ, които се организират паралелно с АГРА 2023, ще бъдат с нови 
атрактивни визии. Засиленият интерес на български и чуждестранни 
производители и търговци очертава мащабно и успешно двадесет и 
осмо издание на мегафорума за агробизнес, хранителна промишле-
ност и винена индустрия.

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ  – 
21-25 ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА
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Предисторията:
През 2017 г. в България е направена пър-

вата крачка за създаването на благоприятна 
регулаторна среда за даряването на храни 
като ключова мярка, целяща ограничаване 
на загубата и разхищението на хранителни 
стоки. В данъчното законодателство за пър-
ви път е предвидено облекчение, по силата 
на което при безвъзмездно предоставяне 
на храни по надлежен ред, които са пред-
назначени за подпомагане на нуждаещи се, 
дължимият данък върху добавената стой-
ност е 0%. Условията, на които трябва да 
отговаря даряването на храни са детайлно 
уредени в Закона за данъка върху добаве-
ната стойност. Преди това в един продължителен 
период от време у нас не съществуват никакви сти-
мули за безвъзмездно предоставяне на храни за со-
циални цели. 

Пет години след влизането в сила 
на промените в ЗДДС се наблюдава 
обратна на горните очаквания тенден-
ция на сериозен спад на безвъзмезд-
ното предоставяне на храни у нас. По 
данни на Българска хранителна банка, 
ако през 2016 г. от нея за обслужва-
не на хора в нужда са били получени 
общо 290 тона годни храни, то през 
2021 г. тяхното количество вече е на-

маляло до 150 тона. Така, въведеното законодател-
ство през 2017 г. не само, че не е постигнало своите 
цели и не е изпълнило предназначението си да на-
сърчи даряването на излишъка от храни, но е имало 
обратен ефект. Изискването за маркиране на даря-
ваните храни налага твърде високи разходи (финан-
сови, логистични и други) на дарителите, които по 
никакъв начин не ги мотивират да даряват и те про-
дължават да унищожават тези стоки.

Стимули за даряване на излишъка от храни: 
Нова законодателна инициатива за предоставя-

не на истински икономически стимули за даряване-
то на излишъка на храни за благотворителни цели, 
предприета от Българската хранителна банка през 
2021 г., се увенчава с успех през 2022 г. С промяна в 
данъчното законодателство (ЗДДС), влязла в сила от 
1 юли 2022 г. с обнародването на Закона за измене-
ние и допълнение на Закон за държавния бюджет на 
Република България за 2022 г. (бр. 52 на Държавен 
вестник от 05.07.2022 г.), се постига облекчаване на 
изискванията при безвъзмездно предоставяне на 
хранителни стоки към оператор на хранителна бан-
ка. Адаптирайки правилата, приложими за храни-
телните стоки, които се предоставят безвъзмездно 
(съгласно чл. 6, ал. 4 от Закона за ДДС), даряването 
на хранителни излишъци за благотворителни цели 
е улеснено, като всички съществуващи до този мо-

мент административни и регулаторни тежести от-
падат за бизнес операторите в сектора на храните, 
които извършват и планират да даряват излишъка 
си от хранителни стоки. 

За да се стимулира оползотворяване на излишъ-
ците от храни, които да бъдат насочени към хората, 
имащи най-голяма нужда от подпомагане, е отмене-
но окончателно изискването за маркиране на хра-
нителните стоки – предмет на даряване. Въведена е 
замяна на задължението за маркиране със задълже-
ние на оператора на хранителна банка за предоста-
вяне на информация до НАП по електронен път. 

 За да бъде насърчено даряването на хранителни 
стоки за социални цели у нас се приема прагът по 
същия закон, до който бизнес операторите могат да 
даряват, изчисляван като процент от техните обла-
гаеми доставки на хранителни стоки от предходната 
година да бъде завишен от 0.5% на 1%. 

Условия за даряването на хранителни стоки 
при 0% ДДС: 
Хранителната стока да е предоставена на Българ-

ска хранителна банка или друг оператор на храни-
телна банка, вписан в регистър по чл. 103 от Закона 
за храните;

Хранителната стока да е в срок на годност съ-
гласно чл. 96, ал. 3 от Закона за храните;

Българската хранителна банка / Операторът на 
хранителна банка да разполага с данни за дарение-
то и да е предоставил/а по електронен път на На-
ционалната агенция за приходите изискуемата ин-
формация, която като съдържание и файлов формат 
се определя със заповед на изпълнителния дирек-
тор на агенцията;

Общата стойност на безвъзмездно предоставе-
ните хранителни стоки към оператор на хранител-
на банка за текущата календарна година да не над-
хвърля 1 на сто от общата стойност на извършените 
от лицето облагаеми доставки на хранителни стоки 
през календарната година преди текущата и за всяко 
предоставяне да е бил съставен документ с посочени 
вид, количество, единична и обща стойност на храни-

Нови, по-изгодни правила при даряването на храна – 
законодателни промени стимулират дарителството и 

премахват  административните пречки
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телните стоки, с който се удостоверява тяхното пре-
даване на съответния оператор на хранителна банка;

Лицето, предоставило безвъзмездно хранител-
ните стоки, да няма подлежащи на принудително 
изпълнение публични задължения към края на ме-
сеца, в който стоките са предоставени, като задъл-
женията не са отразени в данъчно-осигурителната 
му сметка или не са отразени като предявени за 
принудително изпълнение в Националната агенция 
за приходите.

Налице са достатъчно данни и доказателства, че 

хищението на храни. Тя в национален мащаб има 
своите значими измерения: 
 икономическо - свързано с пълноценното из-

ползване на ограничените ресурси;
 социално - измерение, касаещо подпомага-

нето с безплатна храна на хората в нужда и 
 екологично измерение – отнасящо се до на-

маляване на замърсяването на околната среда и 
устойчивото развитие. 

Около 600 000 тона храна се разхищават в Бълга-
рия всяка година. В същото време 23.4% от българите 
живеят под прага на бедност, показват данни на НСИ, 
залегнали в  Националната програма за преодолява-
не и намаляване на загубата на храна (2021-2026).

На фона на тази картина, през 2022 г. бяха отбе-
лязани 10 години, откакто Българската хранителна 
банка се бори да запази излишните храни и те да 
стигнат навреме до нуждаещите се хора, вместо да 
се изхвърлят на боклука. Докато в първото десети-
летие с работата на БХБ са спасени над 2 000 тона 
храни, предстои да видим дали в следващите 10 
години новите, по-изгодни за бизнеса правила ще 

улеснят даряването на повече 
храна у нас. 

Българската хранителна банка 
ще продължи да работи в услу-
га на хранителната индустрия за 
оползотворяване на излишъка 
от храни, които заедно да пре-
връщат в ресурс за дългосрочни 
социални програми в подкрепа 
на най-нуждаещите се деца и въз-
растни хора в България. 

q

Полският премиер Матеуш Моравецки в края на 
м.ноември информира, че като мярка за справяне 
с високата инфлация в страната правителството ще 
продължи и през първата половина на 2023 г. да 
освобождава от данък върху добавената стойност 
основните храни, включително плодове, зеленчуци, 
месо, млечни, зърнени храни и други.

Полското правителство смята, че от въвеждането 

Полша ще продължи и догодина освобождаването 
от ДДС на основни храни, за да се справи с инфлацията

www.teatrading.eu

на тази мярка на 1 февруари тази година, потреби-
телите са спестили около 7,6 милиарда злоти от раз-
ходи, а инфлацията е намаляла с 3 до 4 процентни 
пункта.

Полският министър на финансите Магдалена 
Ржечковска каза, че в отговор на възможна криза, е 
поискала от кабинета да формулират бюджетни пла-
нове и да спести поне 5% от разходите. „Спестените 
средства могат да бъдат прехвърлени към отбрана-
та, социалната и енергийната сигурност“, добави тя.

Източник:  https://www.24chasa.bg/

както отпадането на маркиров-
ката, така и двукратното увели-
чение на посочения горен праг 
ще играят ролята на сериозен 
стимул за разгръщането на по-
литиката по предотвратяване и 
намаляване на загубата и раз-

За контакти с Българска хранител-
на банка за даряване на храна: 

contact@bgfoodbank.org 
или +359 876 405 700.
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В борбата срещу изменението 
на климата речите и мълчаливи-
те действия дават ефект.  Проек-
тът LIFE Green Sheep със сигурност 
попада в последната категория. 

Този  общоевропейски проект, 
финансиран от Европейската ко-
мисия и координиран от Institut de 
l‘Elevage  във Франция, има за цел 
да намали въглеродния отпечатък 
в овцевъдството.

В селското стопанство, особено 
в животновъдството, програмите 
и медийното внимание често се 
фокусират върху  сектора на го-
веждото  по отношение на  емиси-
ите.  В това отношение  проектът 
Green Sheep е първата инициатива 
от такова значение в сектора на 
овцевъдството в ЕС.

Отглеждането на дребни пре-
живни животни, особено овце за 
производство на месо и мляко, 
генерира емисии на метан, азо-
тен оксид и въглероден диоксид, 
което представлява  7,4% от гло-
балните емисии на парникови га-
зове (FAO, 2017 г.). И все пак овце-
въдството  може също да помогне 
за регулиране на климата чрез 
съхранение на въглерод, увелича-
ване на биоразнообразието и под-
помагане на биоикономиката.

Това може да се постигне в  ли-
вади  и пасища, включително мар-
гинални, отдалечени райони, къде-
то пашата на овце е единствената 
възможна икономическа дейност и 
единственият начин за запазване 
на ливадите. Проучванията, прове-
дени в няколко европейски страни, 
разкриват много възможности за 
интервенция в  овцеферми  поради 
значителната променливост на ев-
ропейските практики.

Тези  предизвикателства  са 
много амбициозни, но фактът, че 
има проекти и финансиране е по-
ложително доказателство, че  жи-
вотновъдството не е проблем, а 
решение.  Както говеждото месо, 
овцевъдството може да играе съ-
ществена роля в  регулирането на 
климата,  защото, ако се управля-
ва добре, то е ценен инструмент 
за  смекчаване на парниковите 

газове  и борба с изменението на 
климата.

По-голямата част от овцевъди-
те са много наясно с проблемите 
на  околната среда.  Въпреки това, 
според организаторите на проек-
та LIFE Green Sheep, проучванията 
също така разкриват, че същест-
вуват пропуски в знанията сред 
овцевъдите относно най-добрите 
практики за намаляване на емиси-
ите на парникови газове.

Въз основа на подобен поло-
жителен опит проектът LIFE Green 
Sheep си даде  пет години  (2020-
2025), за да се опита да  намали 
с 12% въглеродните емисии  на 
повече от  1637 овцевъди  в пет 
държави – Франция, Ирландия, 
Италия, Испания и Румъния. Вклю-
чените страни представляват 47% 
от производството на овче месо 
в ЕС  и  63% от производството на 
овче мляко.

За да се постигне такъв резул-
тат, проектът първо се фокусира 
върху разработването на  мето-
дологии и инструменти  за оцен-
ка на  въглеродните емисии на 
овцеферми.  Сред повече от 1637 
фермери, включени в този мони-
торинг,  282 ферми  бяха избрани 
да тестват прилагането на  инова-
тивни действия  за намаляване на 
климатичния отпечатък, а 143 про-
фесионални съветници  бяха обу-
чени, за да позволят на проекта да 

Проект LIFE GREEN SHEEP: 
намаляване на въглеродния отпечатък 

от овцевъдството

функционира правилно.   
Особеността на проекта LIFE 

Green Sheep е да търси най-полез-
ните действия за намаляване на 
емисиите, като същевременно  за-
пазва икономическата жизнеспо-
собност на фермите. Подход, който 
може да доведе до бързи резулта-
ти и вниманието на фермерите.

Резултатите се очакват през 
2025 г. Междувременно разгова-
ряхме с ръководителя на проекта 
д-р Жан-Батист Дол от Institute de 
l‘Elevage.

Д-р Дол, каква е основната 
цел на проекта LGS?

Проектът LIFE Green Sheep има 
за цел да  намали въглеродния 
отпечатък  на овче мляко и овче 
месо с 12%, като същевременно га-
рантира устойчивост на фермите.

По-общо казано, целта на про-
екта е да демонстрира и разпрос-
трани действия  сред фермерите 
и заинтересованите страни  за на-
маляване на въглеродния отпеча-
тък на европейското овцевъдство.

Можете ли да ми дадете ня-
кои конкретни примери за адап-
тиране на земеделието?

Съществуват различни лосто-
ве за действие за намаляване на 
емисиите на парникови газове и 
подобряване на улавянето на  въ-
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глерод.  Най-важните са лостовете 
за действие за  управление на ста-
дото: намаляване на смъртността 
на агнетата, увеличаване на дъл-
голетието на овцете – като по този 
начин се намалява степента на 
заместване;  осигуряване на под-
ходящо телесно състояние при 
чифтосване и агнене;  повишаване 
на репродуктивната ефективност 
(плодовитостта) и др.

Независимо от това, други 
практики могат да помогнат на 
фермерите да  намалят емисиите 
на парникови газове в овцевъд-

ството: оптимизиране на пашата 
/ удължаване на пасищния се-
зон;  увеличаване на бобовите фу-
ражи и намаляване на протеино-
вите концентрати; подобряване на 
запазването и качеството на фура-
жите  (силажи и сено);  намаляване 
на използването на минерални то-
рове;  оптимизиране на използва-
нето на органични торове.

Законодателството на ЕС 
помага ли на овцевъдите да по-
стигнат по-добра екологична 
устойчивост?

Засега  законодателството на 

ЕС не помага наистина на овцевъ-
дите  по отношение на подобря-
ването на  устойчивостта.  ОСП и 
нейните агроекологични мерки, 
основани на  действия в областта 
на климата,  биха могли да помог-
нат, но не са добре развити.  На 
ниво ЕС е необходимо да се раз-
работи  законодателство относ-
но въглеродното земеделие, за да 
се изгради общ стандарт и да се 
улесни участието на фермерите с 
въглеродни кредити или плащане 
за екосистемни услуги.

Източник: European Livestock Voice
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Фуражите за животни често се представят като конку-
рентни на храните за хора. Но според ФАО 86% от храна-
та за животни не е подходяща за консумация от човека. 
Често се съобщава, че за производството на 1 kg говеждо 
месо са необходими 6-20 kg зърнени култури. Тези цифри 
със сигурност не се отнасят за Европа, а изчислението е 
неправилно дори на глобално ниво. Например системата 
за производство на преживни животни в ЕС се основава 
на пасищни и смесени системи.

Тревните площи играят важна роля като фураж за из-
хранване на преживните животни, превръщайки тревата 
в изключително питателна храна. Освен това концентри-
раният фураж, който се дава на преживните, се състои от 
растителни остатъци и странични продукти от зърнени 
култури (от мелница за нишесте, дестилерия), протеино-
ви култури (грахови субпродукти), маслодайни култури 
(кюспе от рапица, слънчоглед), плодове (пулпа от цитру-
сови плодове), зеленчуци и грудки (пулпа от цвекло, кар-
тофи), както и мляко (суроватка от фабрики за сирене).

Поради това съотношението на храната, годна за кон-
сумация от човека, в пасищните и смесените системи за 
преживни животни е изключително ниско. В световен ма-
щаб хранителните суровини, годни за консумация от чо-
века, представляват около 14 % от световното съотноше-
ние на фуражите за животни. Неотдавнашно проучване 
на някои изследователи от Училището по наука и полити-
ка в областта на хранене-
то «Фридман» в списание 
Elementa - Science of the 
Anthropocene показа, че 
при сравняване на десет 
различни диети, по-ве-
ганската показва по-лошо 
и по-малко диференцира-
но използване на «ресур-
са почва».

Десет много различни 
диети представляват де-
сет начина на въздейст-
вие върху околната сре-

да, десет начина на въздействие върху нашия природен 
живот, световното биологично разнообразие и културно-
то наследство, като например ландшафта. Сред десетте 
диети, тези, които изключват храни от животински про-
изход, които обикновено се смятат за „по-полезни“, се 
разкриват като по-малко ефективни в управлението на 
земята, като се фокусират само върху експлоатацията на 
обработваемата земя.

Всъщност при един парадоксален сценарий, при кой-
то 100% от хората са вегани, ще ни е необходима повече 
обработваема земя, отколкото в момента, тъй като със-
тавките на веганската диета се произвеждат с много ни-
ска ефективност в пасищата. Не всички земеделски земи 
са съпоставими по отношение на теоретичната произво-
дителност: някои от тях, напр. дават най-доброто от зър-
нените култури, но са неефективни за производството на 
плодове и зеленчуци, като напр. глинестите почви, бедни 
на водни ресурси.

От друга страна, някои земи са подходящи само за па-
сища, тъй като зеленчуковите култури биха представля-
вали избор с твърде висок енергиен фактор (плътност 
на камъните, дълбочина на почвата, наклон на склона 
и т. н. ). Според резултатите земеползването, свързано 
с веганска диета, би могло да изхранва по-малко хора, 
отколкото земеползването, основано на всеядна диета. 
Това означава, че пълното и внезапно премахване на 

продуктите от животински 
произход може да не е най-
устойчивият вариант за чо-
вечеството в дългосрочен 
план. Веганската диета може 
да не е най-добрият избор 
за функционирането на чо-
вешката популация, нейните 
нужди от протеини и упра-
влението на световните по-
чвени ресурси.

Източник: European 
Livestock Voice

Няма конкуренция за храна между 
животните и хората
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Всяка компания вече може да заяви онлайн 
консултация с Българската агенция за експорт-
но застраховане (БАЕЗ). Експерт на институцията 
ще обсъди индивидуалните нужди на фирмите 
и ще предложи продукти, които да подпомогнат 
растежа и излизането им на нови пазари. Това съ-
общи министърът на икономиката и индустрията 
Никола Стоянов на откриването на събитие, част 

получават подкрепа във всяка стъпка по планира-
не и реализиране на проектите им на чужди паза-
ри.

„В най-кратки срокове стартираме и нова услу-
га в подкрепа на българския експорт – издаване 
на гаранции по изпълнение на договори с бенефи-
циенти от ЕС за компании, които реализират износ 
на стоки или услуги от България“, каза още иконо-
мическият министър. Това е още един инструмент, 
който да намали финансовия натиск над българ-
ските компании, които работят на чужди пазари и, 
който ще ги направи по-конкурентоспособни.

От представените данни по време на събити-
ето стана ясно, че към края на месец септември 2022 г., 
Агенцията по експортно застраховане отчита ръст на 
премийния приход с над 13% в сравнение с 2021 г. Отче-
тени в сектора на одобрени кредитни лимити по линия 
на застраховки на търговски и политически риск за износ 
надхвърля 852 млн. лева.

Събитието се организира от БАЕЗ, ББР и ИАНМСП, а 
в неговото откриване участие взеха Гълъбин Гълъбов – 
председател на БАЕЗ, Веселин Рашин – заместник-пред-
седател на БАЕЗ, и Цанко Арабаджиев – изпълнителен 
директор на ББР.

Източник: БТПП

Стартират онлайн консултации за български 
компании в подкрепа излизането им на чужди пазари

от инициативата „Корпоративна среща с бизнеса“ на дру-
жеството. По думите му БАЕЗ разработва интерактивен 
модул, чрез който записването на подобни консултации 
ще става изцяло онлайн. Това е поредният инструмент, 
разработен да улеснява и подкрепя бизнеса в процеса на 
позиционирането му на чужди пазари.

„С Българската агенция за експортно застраховане 
сме в постоянен контакт, за да създаваме повече възмож-
ности за българските компании да излизат и да се пози-
ционират на нови пазари“, подчерта министър Стоянов. 
Той допълни, че е много важно компаниите да имат пряк 
и непосредствен контакт с експертите на Агенцията и да 

Годишните продажби на антибиотици в ЕС/ЕИП, Швей-
цария и Обединеното кралство са намалели почти на-
половина за десет години - от 2011 г. до 2021 г. Това са 
най-новите данни от годишния доклад на Европейската 
агенция по лекарствата (ЕМА) за Европейския надзор на 
потреблението на ветеринарни антимикробни средства 
(ESVAC). Това е важна новина и показва ясното разбира-
не на значението на доброто управление на антибиоти-
ците от страна на животновъдния сектор. Последното 
проучване на Евробарометър за антимикробната резис-
тентност обаче показва доста тревожна картина на раз-
бирането на широката общественост за това признато 
глобално здравно предизвикателство.

Например според данни на Евробарометър почти 
трима от всеки петима европейци не знаят за забраната 
на ЕС за използване на антибиотици за стимулиране на 
растежа на селскостопанските животни. Резултатите от 

Европейска агенция по лекарствата: 
47% спад в продажбите на антибиотици за животни 

през последните десет години
проучването на Евробарометър са много тревожни, тъй 
като показват, че все още има огромна липса на инфор-
мираност по темата. Само един от всеки двама анкети-
рани е знаел, че антибиотиците са неефективни срещу 
вируси, а само трима от всеки десет европейци са зна-
ели, че ненужната употреба на антибиотици ги прави 
неефективни, което увеличава риска от антибиотична 
резистентност.

Поради тази причина е важно да се повиши осведо-
меността относно подходящата употреба на антибиоти-
ци и необходимостта от справяне с антимикробната ре-
зистентност чрез подхода „Едно здраве“, като се отчитат 
взаимовръзките между здравето на хората, здравето на 
животните и околната среда. По-рано тази година бяха 
приети нови правила на ЕС, за да се гарантира, че анти-
микробните препарати, които са от решаващо значение 
за хуманната медицина, остават ефективни, като се за-
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брани използването им във ветеринарната медицина.

По данни на ЕМА от 2011 г. насам 25-те европейски 
държави, разгледани в доклада, са намалили значител-
но общите продажби на ветеринарни антибиотици при 
животните. За целия период 2011-2021 г. се наблюдава 
намаление от 47 %, което достига най-ниската стойност, 
отчитана някога, а някои основни пазари за животни са 
намалели с над 50 %.

Що се отнася до най-добрите практики за осигурява-
не на прозрачност, през 2019 г. Италия въведе цифрова 
система за проследяване на ветеринарните лекарства с 
реални данни от стопанствата. Това е „важна стъпка към 
разработването на адекватна програма за управление на 
антимикробните средства“, пишат от EMA. Агенцията на 
ЕС посочи, че „данните показват напредък в постигането 
на целите“ на Националния план за борба с антибиотич-
ната резистентност, приет през 2017 г.

Освен това Обединеното кралство е блестящ пример 
за непрекъсната работа за подобряване на отговорното 
използване на антибиотици, като е постигнало значител-
но намаляване на употребата им в животновъдните сек-
тори. Както се подчертава в доклад на ФАО, ключовите 
фактори за успех включват развитието на силни взаи-
моотношения между производителите, ветеринарните 
лекари и правителството, определянето на цели под ръ-
ководството на индустрията, междусекторното обучение 
и споделянето на опит. Това изгради колективно чувство 
за съпричастност и отговорност, което доведе до ефек-
тивна промяна в поведението за по-добро управление.

В този доклад на ESVAC за първи път е включена ин-
формация за напредъка по отношение на целта на стра-
тегията на Европейската комисия „От фермата до тра-
пезата» за намаляване на продажбата на антимикробни 
средства за селскостопански животни и аквакултури в 
ЕС. Само за три години, между 2018 и 2021 г. , 27-те дър-
жави - членки на ЕС, постигнаха 18% намаление, което е 
приблизително една трета от целта за 50% намаление, 
определена за 2030 г.

Ivo Claassen, ръководител на отдела за ветеринарни 
лекарства на EMA, заяви: «Положителните резултати от-
разяват усилията на ветеринарните лекари, земеделски-

те стопани и фармацевтичната индустрия за намаляване 
на употребата на антибиотици с цел предотвратяване на 
антимикробната резистентност. Той също така показва, 
че политическите инициативи на Европейския съюз и на-
ционалните кампании, насърчаващи разумната употреба 
на антибиотици при животните, имат положително въз-
действие».

EMA стартира проекта ESVAC през септември 2009 г. и 
всички участващи страни доброволно предоставиха ин-
формация за продажбите на ветеринарни антимикробни 
средства. Някои държави също така описват основните 
си мерки за справяне с антимикробната резистентност 
и как тези дейности допринасят за наблюдаваните про-
мени в продажбите в тяхната страна. Мерките включват 
национални планове за действие, национални кампании 
за разумна употреба на антимикробни средства при жи-
вотните, ограничения върху употребата на определени 
антимикробни средства при животни, отглеждани за 
производство на храни, или мерки за контрол на пред-
писването на антимикробни средства при животните.

Съгласно Регламент (ЕС) 2019/6 докладването на дан-
ни за продажбите и употребата на антимикробни сред-
ства при животните ще стане правно задължение за дър-
жавите - членки на ЕС, и за Агенцията. Новите изисквания 
ще се прилагат за данни от 2023 г. нататък.

Източник: European Livestock Voice

Краткосрочни курсове за обу-
чение, даващи специфични знания 
и практически умения, могат да са 
иновативния инструмент, чрез който 
да се постигнат бързи резултати в от-
говор на нуждата от квалифицирана 
работна ръка. Т.нар. микроудостове-
рения са заложени в Европейската 
програма за умения от 2020 г., чрез 
която се цели насърчаване на учене-
то през целия живот. Асоциация на 
индустриалния капитал в България 
следи отблизо и ангажирано проце-
сите, които се развиват в системите 
на образованието и обучението на 
възрастни, като подкрепя всяка по-
литика или нов инструмент, който 
може да доведе до повишаване на 
компетентностите на работната сила 
и да спомогне за повишаване на кон-
курентоспособността на българската 

икономика.
„В отговор на предизвикател-

ствата на пазара на труда, породе-
ни от недостига на квалифицирана 
работна ръка и недостиг на умения, 
в рамките на проекта, изпълняван 
от АИКБ, беше разработена пилот-
на система за въвеждане на микро-
удостоверения при спазване на ос-
новните принципи в приетата през 

юни 2022 г. Препоръка на Съвета за 
Европейски подход към микроудосто-
веренията.  Гъвкавостта и бързият 
отговор на нуждите на работода-
телите са сред основните предим-
ства на микроудостоверенията, но 
трябва да се работи повече за из-
граждането на доверие между всич-
ки участници в този процес, като 
социалните партньори следва да 

Краткосрочни курсове за обучение с фокусирано 
съдържание и практически опит могат да дадат бърз 
отговор на нуждата от квалифицирана работна ръка
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намерят своето ключово място при 
изпълнение на препоръката. Затова 
и АИКБ е първата организация, коя-
то поставя пряко темата за въвеж-
дането на този нов инструмент в 
България и очаква да се постигне кон-
сенсус между всички заинтересовани 
партньори по основните предизви-
кателства, които предстои да се 
обсъдят по време на кръглата маса“, 
посочи д-р Милена Ангелова, главен 
секретар на АИКБ и ръководител на 
проект BG05M9OP001-1.128-0004 
„Развитие на дигиталните умения“ 
при откриването на организираната 
на 25.11.2022 г. кръгла маса.

По време на кръглата маса се 
стартира широка обществена диску-
сия по темата, като присъстващите 
представители на основните заинте-
ресовани институции бяха провоки-
рани да представят своята визия за 
възможните начини за прилагане на 
микроудостоверенията.

„Отдавна работя в 
сферата на пазара на 
труда и мога да ви уверя, 
че в България имаме уни-
кално сътрудничество 
между държавните ин-
ституции и социалните 
партньори. Считам, че 
именно то ще е в осно-
вата на успешното ре-
ализиране на процеса по 
разработване на поли-
тиката и инструмен-
тариума за организира-
нето и въвеждането на 
микроудостоверения. 

Изключително благодарна съм за 
предоставените от АИКБ анализи 
и предложения за промени в норма-
тивната рамка“, каза заместник ми-
нистърът на труда и социалната по-
литика г-жа Наталия Ефремова.

През последното десетилетие, 
записването в дълги образователни 
и обучителни програми постоянно 
намалява, като през 2021 г. в центро-
вете за професионално обучение и 
професионалните училища, предос-
тавящи курсове срещу заплащане, са 
придобили степен на квалификация 
8404 в сравнение с например 2012 
г., когато в такива обучения са били 
включени 25 379 лица.

Динамиката на пазара на труда, 
новите работни места, все по-голя-
мата дигитализация на процесите 
изискват и ускорени обучения, кои-
то да удовлетворят нуждите от спе-
цифични умения в рамките на бро-
ени дни.

В отговор на тази нужда бяха 
потърсени решения за по-кратко-
срочни и по-целенасочени курсове с 
потенциал за постигане на по-бърза 
възвращаемост на инвестициите.

„Забележителен е фактът, че в 
България се заговори за стартиране 
на мерки като микроудостоверения 
още преди ЕК да излезе с препоръки 
към страните членки. В момента 
сме изправени пред предизвикател-
ството да намерим най-подходя-
щото им място между системата 
на образованието и пазара на тру-
да“,  посочи  г-жа Ваня Тивидошева, 
директор на дирекция „Професио-
нално образование и обучение“ към 
Министерство на образованието, 
която допълни, че  „Министерство-
то стартира работа по изготвяне 
на изменение и допълнение към За-
кона за професионално образование 
и обучение, за да може до края на ок-
томври 2023 г. да активираме учене-
то през целия живот“.

По време на провелата се диску-
сия стана ясно, че въвеждането на 
подобни инструменти за бързи пъте-
ки на обучение е крайно необходимо 
на бизнеса, тъй като те предоставят 
уменията, които водят до работа, 
особено за маргинализираните гру-
пи от населението.

В дискусията взеха участие пред-
ставители на държавната админи-
страция, браншови и граждански 
организации, работодатели и заети 
лица.

Източник: Пресцентър АИКБ

Съветът на Европейския съюз разреши на България 
да въведе специална мярка за дерогация от чл. 287 от 
Директива 2006/112/ЕД относно общата система на да-
нък върху добавената стойност (ДДС). По този начин се 
разрешава страната ни да освободи от ДДС данъчно за-
дължените лица с   годишен оборот до равностойността 
в национална валута на 51  130 евро по обменния курс 
в деня на присъединяването. Срокът на действие на де-
рогацията е до 31 декември 2024 г., докогато държавите-
членки трябва да транспонират Директива (ЕС) 2020/285 
и съответно от 1 януари 2025 г. на държавите-членки ще 
бъде позволено да освободят от ДДС доставките на стоки 
и услуги, извършени от данъчно задължени лица, чиито 
годишен оборот не надвишава прага от 85 000 евро.

Увеличаването на минималния праг за регистрация 
по ДДС от 50  000 на 100  000 лв. е мярка, която ще има 
положителен ефект в настоящата трудна икономическа 
обстановка и ще доведе до намаляване на администра-
тивната тежест за бизнеса, особено за малките предпри-
ятия. Лицата, които са с облагаем оборот под 100 хил. лв. 

могат да останат доброволно регистрирани по ДДС.
Искането за дерогация от чл. 287 от Директива 

2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно об-
щата система на данъка върху добавената стойност беше 
изпратено до ЕК чрез Постоянното представителство на 
Република България към ЕС на 13 май 2022 г. и получава-
нето му е потвърдено от Комисията на 23 май 2022 година.

Източник: БТПП

Съветът на ЕС разреши на България да увеличи 
минималния праг за регистрация по ДДС на 100 000 лв.
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Данните за проекта обяви сами-
ят инвеститор в своя WeChat 
акаунт в интернет. Основният 

акционер на корпорацията-инвес-
титор е местен производител на ци-
мент, а топлината, генерирана от ци-
ментовата фабрика, ще се използва и 
за отопление на фермата. Проектът 
предвижда създаването на една от 
най-модерните свинеферми в Китай. 
Тя ще може да се похвали с висока 
ефективност на труда, зелена еколо-
гия и по-ниска себестойност на про-
дукцията.

Ечжоу се намира на около 80 ки-
лометра югоизточно от Ухан. Капаци-
тетът за 1.2 милиона прасета за клане 
годишно означава, че ще произвеж-
да 108 хиляди тона месо за една го-
дина при инвестиционни разходи от 
порядъка на 570 милиона евро.

На 31 август е подписан договорът 
за доставката на първите 21 600 сви-
не майки и 55 нерези от базирания в 
Гунгдонг доставчик КингСино. Живот-
ните са доставени на 4 партиди между 
25 септември и 30 ноември тази годи-
на, като са влезли в сградите през спе-
циални „свиноуловители“, тунели, по 
които достигат до един от 6-те 40-тон-
ни товарни асансьора за прасета и от-
там до определения за тях етаж.

Първата партида се е нанесла в 
първия от 26-етажните корпуси, кой-
то вече е завършен, докато вторият 
свинарник-небостъргач се строи в 
момента. Във всеки блок първите два 
етажа са предназначени за доставка 
на фураж, а от третия нагоре всички 
нива ще функционират като класи-
ческа, но по-модерна свинеферма с 

по 1000 свине-
майки на етаж и 
производствен 
капацитет от 25 
хиляди прасета 
за клане годиш-
но. На 48 произ-
водствени етажа 
това дава 1.2 ми-
лиона животни 
за месо годишно.

Комплексите са с висока степен 
на автоматизация и контрол на фу-
ражите и питейната вода на всеки 
етаж. Индикаторите за температура, 
влажност на околната среда, концен-
трация на токсични газове се контро-
лират в реално време с помощта на 
повече от 30 хиляди контролни точ-
ки, които определят и контролират 
точното хранене на всяко прасе.

Система за промиване служи за 
изхвърляне на свински отпадъци. 
Цялостната система за третиране на 
отпадъци, базирана на биогаз, пре-
връща свинския тор в чиста енергия 
за производство на електричество 
и отопление. Торът влиза във висо-
котемпературния резервоар на сис-
темата за анаеробна ферментация, 
което намалява изпарението на ми-
ризливи газове с повече от 90%.

Китайците твърдят, че комплексът 
ще е под денонощен внимателен ве-
теринарен контрол. Компанията соб-
ственик продължава да набира ве-
теринарен персонал, мениджъри по 
развъждане и ветеринарни техници.

Очаква се търсенето на свинско 
месо в Китай да нарасне от 51,77 ми-
лиона тона на 60,77 милиона тона 

през следващото десетилетие, спо-
ред официални оценки, цитирани от 
„Pig Progress”. Изграждането на голе-
ми ферми като тези е един от начи-
ните за посрещане на нарастващото 
търсене.

Небостъргачите от Хубей са най-
модерните, изграждани в Китай, но 
не са единствените. В района на град 
Нанянг е изграден комплекс от 21 
6-етажни свинарници, който още не е 
довършен напълно. След завършва-
нето му, той ще стане може би най-го-
лемият производител със 105 хиляди 
свине майки и 2.1 милиона прасета 
за клане годишно. В Европа подобен 
начин на производство на свинско 
месо е слабо разпространен заради 
обществени и етични съображения и 
законодателни изисквания, свърза-
ни с животните, както и заради висо-
ките разходи.

Голямата концентрация на прасе-
та на едно място създава повишена 
опасност в случай на поява на Афри-
канска чума по свинете. В Китай пре-
вантивно вкарват в свинекомплекси-
те филтриран въздух, а термокамери 
следят температурата на животните 
във всеки един момент.

Източник: OFFNEWS

Небостъргачи за прасета. 
Китай построи две 26-етажни ферми 

за 1.2 милиона свине годишно
Очаква се търсенето на свинско месо в Китай да нарасне от 51,77 млн. тона 

на 60,77 млн. тона през следващото десетилетие

Кули-близнаци на по 26 етажа с по 400 хиляди кв.м 
всяка, построи китайската компания „Хубeй Чжунсин 
Кайвeй модерно животновъдство» в град Ечжоу, про-
винция Хубей. Обитатели на двата небостъргача ще 
бъдат 1.2 милиона прасета, тъй като комплексите са 
построени за угояване на свине, съобщи специализи-
раното издание «Pig Progress».
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В навечерието на най-хуба-
вите и чакани празници в го-
дината - Коледа и Нова година 
да си пожелаем да запазим вя-
рата си в прекрасния утрешен 
ден! Да си  пожелаем доброта, 
хармония, здраве и доброна-
мереност, които да направят 
света по-добър и съвършен!

На Коледа всички сме с 
близките си хора, и това е най-
хубавото, което ни се случва 
по празниците. Да даряваш 
щастие, казват, не е трудно, но 
да дариш отношение е по-ва-
жно. Да направиш деня на най-
любимите си хора хубав, да ги 
накараш да се усмихват, да не 
мислят за проблемите.

Коледа е!
„Какво е Коледа? Това е 

нежността на отминалите 
дни, стойността на 
настоящето и 
очакванията на бъдещето“. 

Агнес Фаро

Бъдете щастливи 
заедно със 

семействата си и 
нека не забравяме 
поне мислено да 

благодарим за това, 
което имаме.
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В Германия и Австрия основните ястия за Коледа са 
печена гъска, печен шаран, малко прасенце или патица, 
печени картофи, различни вариации на зеле, сладкиши. 
Задължително се приготвя традиционният сладкиш със 
стафиди и плодове – коледен щолен. В Австрия похапват 
и класическата торта Сахер или шоколадов мус.

В Швеция и Финландия се поднася коледна шунка, 
която се яде с горчица или хляб, риба, гювеч с картофи и 
моркови, мляко с ориз и греяно вино.

В Англия се приготвя пълнена патица, гъска, или пуй-
ка със сос от френско грозде, може и шунка или свинско 
печено, с гарнитура от печени картофи, боровинков сос 
и зеленчуци на пара.

В Шотландия, Ирландия и Уелс на Коледа се подна-
ся печена гъска или прасенце.

В Холандия на Коледа се сервира еленско и заешко 
месо. 

В Белгия се поднася телешки салам с трюфели, месо 
от диво прасе, а в Люксембург – кървавица и ябълки.

В САЩ, Австралия и Нова Зеландия освен пуйка 
или шунка, се сервира говеждо или свинско с печени 
зеленчуци, брюкселско зеле, картофено пюре. За десерт 
се предлага тиквен пай, традиционен пудинг със сливи, 
сладки и бисквити, ябълков пай и подобни печива.

В Бразилия на трапезата на Коледа се сервират прес-
ни зеленчуци, сочни или сушени плодове и бразилски 
орехи, пикантен пъстър ориз и плата с шунка, картофе-

на салата, печена пуйка, печено пиле, печено свинско и 
риба. За десерт – лимонови тарталети, лешников пай, шо-
коладова торта и италиански козунак.

В Мексико много семейства пекат пуйка, риба (трес-
ка) със специфичен  сос, подобие на лозови сарми със 
сос, сметана или сирене. За десерт се поднася вид пудинг 
с тортила, поръсена с канела и захар, стафиди и ядки.

В Лапландия, родината на Дядо Коледа, кухнята е на-
истина интересна. Тя е кръстопът – смесица от кухните на 
Русия и Швеция. Еленското месо, рибата, дивите къпини 
и червените боровинки са сред най-типичните храни в 
Лапландия. Популярно и обичано ястие е лапландският 
хляб със сирене и мармалад. Червените боровинки също 
имат място в рецептите на местните. Друг виден предста-
вител на лапландската кухня е специалитетът от еленско 
месо с пюре от картофи и червени боровинки.

В България след постните ястия на Бъдни вечер, ко-
ледната трапеза трябва да бъде богата - с месни ястия и 
деликатеси. По традиция за празничната вечер се пече 
пуйка със зеле. На масата присъстват сарми, пържоли, 
баница, туршия. По-добрите кулинари могат да пригот-
вят тиква, пълнена с месо, капама със свинско или телеш-
ко месо. На празничната трапеза традицията повелява да 
има лук, чесън, мед, ядки, плодове, кана с червено вино 
– колкото по-богата е трапезата, толкова по-богата ще е 
идната година. Коледните празници продължават 3 дни, 
до 27 декември – Стефанов ден.

Източник: https://gotvach.bg/

ЛЮБОПИТНО Традиционни ястия на 
Коледа по света 

Коледа е магия, любов, вкусна храна, приготвена със сърце, 
споделена с най-близките ни, чувство, което предаваш, спомен, който създаваш…

На този ден различните страни имат и своята традиционна кухня.

Какво може да ни подскаже за Ко-
леда? Кой е коледният аромат? Нима 
можем да преминем през този праз-
ник без мирис на канела или аромат 
на ванилия? Ето и кои са най-често 
използваните аромати покрай Коле-
да:

1. Канела – използва се за напра-
ва на коледни сладки, които могат да 
бъдат в най-различни форми, освен 

Подправките, които ни напомнят за Коледа
това е много подходяща за тикве-
ник. Можете също да я добавите и 
към греяно вино.

2. Ванилия – много лек и прикан-
ващ е ароматът на ванилия. Подхо-
дяща е за всякакви сладкиши, но не 
бива да се прекалява с нея, защото 
може да превземе вкуса.

3. Портокалови и лимонени 
кори – може би това е миризмата, 
която най-силно ни убеждава, че Ко-
леда е дошла. Обикновено се пригот-
вят в домашни условия като първо 
кората се нарязва на малки кубчета и 
се вари в захарен сироп. Добавят се 
към най-различни сладкиши. Прида-
ват интересна цитрусова свежест на 
кейковете.

4. Карамфил – също много харак-
терна подправка за празника, но с 
нея трябва да сте особено внимател-
ни. Карамфилът има твърде силен и 
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наситен аромат и трябва да добавите 
съвсем малко, за да допълните вкуса 
на сладкиша или греяното вино. Под-
ходяща подправка за меденки.

5. Кокосови стърготини – поси-
пани върху кафявите меденки, при-
дават истински коледен завършек. 
Подходящи са за използване и в са-
мото тесто на различни сладкиши.

6. Есенции – за Коледа най-добре 
звучат бадемова, ромова и лимонова 
есенция. Добавете в сладкишите или 
меденките, но използвайте само ня-
колко капки.

7. Джинджифил - макар и не ма-
сово използван у нас, джинджифилът 
е с уникален аромат и една от задъл-
жителните апетитни миризми, които 
очароват сетивата ни по време на пе-
ченето на коледни сладки.

Източник: https://gotvach.bg/

Краят на годината е време за равносметка. Какво 
постигнахме? Направихме ли всичко, което искахме? 
Какво искаме да променим през следващата година?

Уважаеми колеги, партньори, приятели,
Екипът на Асоциация на месопреработвателите в 

България Ви пожелава  много лични и професионални 
успехи, мир, благоденствие и вяра в по-добро 

бъдеще през 2023 година! Бъдете здрави, успешни и 
удовлетворени! 

Благодарим ви за доверието! 

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ  ПРАЗНИЦИ!
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Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

6 - 20 äåêåìâðè 2019 ã.6 - 20 äåêåìâðè 2019 ã.21 íîåìâðè - 5 äåêåìâðè 2020 ã.

Ïðåäñåäàòåë íà ÀÌÁ:
Àòàíàñ ÓÐÄÆÀÍÎÂ

Ãëàâíè åêñïåðòè:
ä-ð Äèëÿíà Ïîïîâà

èíæ. Ïàâëèíà Ëèëîâà

Îôèöèàëåí ïðåäñòàâèòåë çà Áúëãàðèÿ
íà ìîáèëíè ñêàðè TRAILBLAZER BBQs
Ïðîäàæáè è íàåì: 0887 621 984

ÊÔÌ - ÃÐ. ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ  ÏÐÎÄÀÂÀ  âñÿêàêâè ìàøèíè
çà ìåñîïðåðàáîòêà è ôîðìè çà øóíêè èíîêñ. Tel. 088 528
22 62, office@karol-fernandez.com

ÔÈÐÌÀ ÌÅÑÎÌÀÍÈß ÒÐÅÉÄ ÏÐÎÄÀÂÀ óïîòðåáÿâàíè
ìåñîïðåðàáîòâàùè ìàøèíè: êóòåð Íèòè Êàçàíëúê 120-
ëèòðîâ íåðúæäàåì; ìåñîìåëà÷êà 160 ìì; õèäðàâëè÷íà
ãèëîòèíà; áúðêà÷êà 160 ë.; èíæåêòîð  25-èãëåí; âàêóì
òóìáëåð 150 ë. Òåëåôîí 0887961877.

ÔÈÐÌÀ „ÍÅÑÒÎ” ÅÎÎÄ ÏÐÅÄËÀÃÀ: ãîëÿìî ðàçíî-
îáðàçèå îò ÐÅÖÈÊËÈÐÀÍÈ ÌÀØÈÍÈ íà ñêëàä. ÈÇ-
ÊÓÏÓÂÀ: âñÿêàêúâ âèä ÌÀØÈÍÈ ÇÀ ÌÅÑÎÏÐÅ-
ÐÀÁÎÒÊÀ. GSM 0888 388444. Å-mail: office@nesto.bg,
www.nesto.bg

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

ИЗКУПУВАМЕ ВСЯКАКВИ МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕ-
РАБОТКА. За контакт: 0896 61 20 08.

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

ФИРМА „СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за месоп-
реработка и режещи инструменти за волфове и куте-
ри. Тел. 0889 92 32 18; 0896 61 20 08.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И РАЗФАСОВАНЕ 
на червени меса „АВАЛОН ВЪРДЖИН“ АД, гр. Лев-
ски 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

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 употре-
бявани месопреработващи машини: кутер Нити Ка-
занлък 120 – литров неръждаем; месомелачка 160 
мм; хидравлична гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 
25-иглен; вакуум тумблер 150 л. Тел.: 0887 961 877.

ФИРМА „НЕСТО“ ЕООД ПРЕДЛАГА: голямо разноо-
бразие от РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ на склад. ИЗКУ-
ПУВА: 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.

ТРУДОВА БОРСА:

Свинекомплекс Голямо Враново 
търси технолог  GSM 0887 621 984

Месопреработвателна фирма търси технолог – 
тел. 0888 92 59 22

„МУЛТИВАК РИСЕЙЛ“ ПРЕДЛАГА многообразие от 
висококачествени фабрично рециклирани немски 
машини с марка MULTIVAC: еднокамерни и двука-
мерни вакуум опаковъчни машини, полуавтоматич-
ни и автоматични 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 „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

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

СБОРНИЦИ С ТРАДИЦИОННИ 
БЪЛГАРСКИ РЕЦЕПТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ

Изданията може да поръчате на 
тел. 02 971 26 71 или  e-mail office@amb-bg.com.


