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ИНДИКАТИВНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПЧЕЛНИ ПИТИ С ПЧЕЛЕН МЕД 

За сезон 2022 година 
гарантирано до 30% по-висока цена от пазарната цена на килограм мед 

 
Преимущества на този тип производство: 
 Никакви разходи за преработка след 

изваждането на рамките от кошера, 
разпечатване на рамки, 
центрофугиране, филтриране и 
хомогенизиране, пресоване на 
остатъците и разделяне на меда от 
восъка, стапяне на восъка и други; 

 Няма допълнителни разходи за 
тенекии и съдове за съхранение; 

 По-висока изкупна цена до 30% от 
тази на меда; 

 Гарантирано реализиране на 
продукцията 

  
 

Ценово предложение за сезон 2022 

Вид мед / 
приемане 

Цена за рамка Фарар в лева/бр. Цена за рамка ЛР в лева/бр. 

Мин. количество за приемане - над 
80 400 800 80 400 800 

до 30ти Юни 16.10 16.60 17.30 24.70 25.40 26.50 
след  01ти Юли 13.70 14.20 14.80 21.10 21.80 22.70 

 

Изисквания: 
o Всички цени са при условия склад на Пастили ООД в град Габрово или в локалните звена за доставка в Стара 

Загора, В. Търново или Сливен; 
o Тип приемани рамки: Стандартни Лангстрот-Рут или Фарар; 
o Вид пчелен мед: Различен от рапица; 
o Наличие на външни примеси, антибиотици, препарати за раститенна защита: Не се допуска; 
o Наличие на захароза над нормата: Не се допуска. Допуска се подхранване с воден разтвор на пчелен мед. 
o Допустими граници на показатели на пчелния мед: БДС 3050:1980; 
o Допустими граници на показатели на пчелния восък: БДС 13143-80; 
o Вложена тел в рамките: неръждаема стомана, разрешена за използване в хранително-вкусовата 

промишленост; 
o Обтелване: по възможност хоризонтално; 
o Тип восъчна основа: нова, по възможност лека, поставена непосредствено преди сезона; 
o Съдържание на пчелно пило, прашец, остатъци от дървесина: Не се допуска; 
o Дебелина на пчелната пита: равномерна дебелина в рамките от 25 до 27 mm. Не се приемат надградени 

или по-тънки пити; 
o Изграждане и запечатване: 100% изградена пита, запечатана с мед повече от 95%, в случай, че площта на 

запечатване е по-малка от обявената, изкупната цена се договаря допълнително. 

Забележки:  - Поради динамиката в пазара на мед посочените цени са индикативни. 
- Всички цени са без ДДС. 
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Повече за работата с нас : 

 Договор с всеки доставчик – гарантиращ купуването на продукцията; 
 Взаимно изгодни условия; 
 Бързо и своевременно заплащане, до 10 дни след приемане и окачествяване на 

продукцията; 
 Всекидневно приемане на продукция в базата на фирмата след заявка; 
 Връщане на отработените рамки след преработка; 

 
 
КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СТАНЕМ ПАРТНЬОРИ : 

- Да ни изпратите на e-mail: supply@pastili.com попълнена анкетна карта за 
регистрация на партньор за да може да подготвим договор; 

- Веднага ще Ви изпратим предварителен договор, който да попълните и да ни го 
изпратите обратно по електронната поща; 

- На база предварителния договор ще подготвим окончателен договор, който ще 
подпишем до 31.05.2022 година; 
*При нужда на допълнителни количества ще бъдат сключвани договори след 
31.05.2022 година, но на база пазарната цена на меда към датата на договора. 

- Тези, които не могат да боравят с електронна поща, могат да се свържат с нас на 
телефон +359 882 467 140. 


