
 

 
*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 Септември 2017год. 

 

 

ПРОДУКТ 

 

Хранително вещество 

 

ПРОИЗХОД 
ЦЕНА от склад 

от гр. Девня от гр. Ст.Загора 

AN АМОНИЕВ НИТРАТ 34,4% Агрополихим АД  445 лв/тон 475 лв/тон 

 

 

ПРОДУКТ 

 

Хранително вещество 

 

ПРОИЗХОД 
ЦЕНА от склад 

от пристанище 

Бургас от гр. Ст.Загора 

NPК НПK  16:16:16% Русия  525 лв/тон  545 лв/тон 

 
Следните  позиции остават непроменени спрямо съобщението oт 04.09.2017 год. 

 

ПРОДУКТ 

 

Хранително вещество 

 

ПРОИЗХОД 
ЦЕНА от склад 

от гр. Девня от гр. Ст.Загора 

UAN ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР 32% Агрополихим АД         365 лв/тон   - 

UAN+S ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР+СЯРА 28%+5S Агрополихим АД         420 лв/тон   - 

NPК + S НПK + СЯРА 15:15:15+10% Maроко  520 лв/тон 550 лв/тон 

TSP ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ 46% Агрополихим АД         535 лв/тон 565 лв/тон 

NP + S НП + СЯРА  20:20+13% Йордания  540 лв/тон 570 лв/тон 

MAP            МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ 11:52% Агрополихим АД  698 лв/тон 728 лв/тон 

DAP ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ 18:46% Мароко/Литва  698 лв/тон 728 лв/тон 

 

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

 
ПРОДУКТ 

 
Хранително вещество 

 
ПРОИЗХОД 

ЦЕНА 

от гр. Девня от гр. Ст.Загора 

ФАСТ NPK НПК+ МИКРОЕЛЕМЕНТИ 10:10:10% Агрополихим АД 3,90 лв./литър 4,10 лв./литър 

ФАСТ NPK НПК+ МИКРОЕЛЕМЕНТИ 5:15:10% Агрополихим АД 3,90 лв./литър 4,10 лв./литър 



 

 
*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. 

ФАСТ NPK НПК+ МИКРОЕЛЕМЕНТИ 6:12:12% Агрополихим АД 3,90 лв./литър 4,10 лв./литър 

Бор(B)- 0,01 % Молибден(Mo)- 0,001 % Mед(Cu)- 0,002 % Манган(Mn)- 0,01 % Желязо(Fe)- 0,02 % Цинк(Zn)- 0,002 % 

ФАСТ PK ПК 16:16% Агрополихим АД 4,00 лв./литър 4,20 лв./литър 

 

Продуктите от серията ФАСТ се предлагат в опаковки - туби по 3л, 5л, 10л и химически контейнери  по 1 000 литра. Цените са посочени за литър, 

независимо от опаковката, в която се доставят. Приложените микроелементи са свързани в хелатна форма с EDTA и се съдържат във всяка една от 

горепосочените формулации 

 

От посочените цени се приспада търговска отстъпка спрямо конкретните условия на съответното запитване за покупка. Посочените цени 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. 

 

Цените на гранулираните, сухи торове са в лева без ДДС, за метричен тон (МТ) опакован продукт (опаковки от 50 кг или 500 кг) . С изключение на 

Амониев Нитрат (AN 34%), посочените цени следва да се намалят с 10 лв/МТ за стока в насипно състояние . 

 

 


