
 

 
*Цените в настоящото съобщение са индикативни и като такива имат за цел да предоставят  обща и основна информация за ценовите нива на предлаганите от Афер България ЕООД минерални торове за съответният 
период като подлежат на едностранна промяна без предизвестие спрямо търговската политика на дружеството. 

Индикативни* цени на минералните торове, предлагани за продажба от Афер България ЕООД  

 

Моля, отбележете следните промени в индикативните цени на следните минерални торове, в сила от 11 Март 2016 

 

ПРОДУКТ 

Хранително 

вещество 

 

ПРОИЗХОД 

ЦЕНА 

от гр. Девня от гр. Ст.Загора 

AN АМОНИЕВ НИТРАТ 34,4% Агрополихим АД  485 лв/тон 515 лв/тон 

AN АМОНИЕВ НИТРАТ 34,4% Грузия  485 лв/тон 515 лв/тон 

 
Останалите позиции остават непроменени спрямо съобщението oт 07.03.2016 год 

UAN ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР 32% Агрополихим АД          380 лв/тон     - 

TSP ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ 46% Агрополихим АД  605 лв/тон 635 лв/тон 

NPK  НПК  15:15:15% Румъния 705 лв/тон 735 лв/тон 

NPK + S НПК + СЯРА 16:16:8+13% Йордания 670 лв/тон 700 лв/тон 

NP + S НП+ СЯРА 20:20+8% Русия  560 лв/тон 590 лв/тон 

NPK + S НПК + СЯРА 14:14:14+11% Йордания  630 лв/тон 660 лв/тон 

MAP АМОФОС/Моноамониев Фосфат 11:52% Агрополихим АД  790 лв/тон 820 лв/тон 

DAP ДИАМОФОС/Диамониев Фосфат 18:46% Йордания/Мароко/Тунис  850 лв/тон 880 лв/тон 

    
 

От посочените цени се приспада търговска отстъпка спрямо конкретните условия на съответното запитване за покупка както и се използват 

за базово ниво при изчисление на индивидуалните цени от сключените договори за дистрибуция или в съответните ценови формули от 

договорите за продажба на минерални торове, в рамките  на валидност на ценовата индикация. 

Всички цени са в лева без ДДС, за метричен тон (МТ) опакован продукт (опаковки от 50 кг или 500 кг) . С изключение на Амониев Нитрат и 

Троен Суперфосфат посочените цени следва да се намалят с 15 лв/МТ за стока в насипно състояние .     

От 14.03.2016/Понеделник/ Афер България ЕООД подновява участието си на Българска Стокова Борса/БСБ/ и Софийска Стокова 

Борса/ССБ/ с лимитирани количества амониев нитрат. 


