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Здравейте, 
уважаеми читателю,

През изтеклия месец имах възможността да присъствам на ня-
колко събития в различни сфери на отрасъла. И навсякъде се сблъс-
ках с един и същ феномен – производителите на храни и напитки, 
независимо в кой сектор са, непрекъснато дискутираха необходи-
мостта от компетентна намеса на държавата в сферата на кон-
трола над производителите и търговците, но с едно условие – да 
се регистрират всички производители. Голямата болка и чувство-
то, че те, легалните производители, носят кръста на отрасъла, а 
многократно повече са онези, които произвеждат уж без да ги зна-
ят контролните органи, не плащат данъци и осигуровки, подбиват 
цените на пазара и създават отвратителното явление нелоялна 
конкуренция. Какво да правят? – както се изрази един от участни-
ците в този брой на списанието „отиват не в сивия, а направо в 
черния сектор”. Кой печели и кой губи от подобна ситуация? Пече-
лят неколцина, а губи цялото общество.

И много болно му става на човек като слуша производителите 
когато дават за пример други европейски държави и особено съсед-
на Турция. Защита на производителите, подкрепа и стимулиране на 
родното производство и безрезервно подпомагане развитието как-
то на суровинната база, така и на преработвателната индустрия.

Логично в ума ми започна да се върти незабравимата фраза на 
Остап Бендер “Спасението на давещите се е в ръцете на самите 
давещи се”. И все по трудно ми става да проумея защо ние, бълга-
рите, толкова се боим да се обединим, да поставим на масата на-
шите искания и да настояваме за тяхното изпълнение. Всички при-
знават, че хранителната и питейна индустрия у нас е сред малкото 
работещи производства, т.е. тя е силен икономически фактор в 
държавата. Но да оставим това настрана – тази индустрия е най-
силна, защото без храна и вода просто не може да се живее.  

Поради типичните български характерови особености унищожи-
хме една добра структура, съдадена и подарена ни от други – Бъл-
гарската асоциация на хранителната и питейна индустрия, която и 
сега стои в Закона за храните като представител на отрасъла на 
държавно ниво. В същото време сме свидетели на активната дей-
ност на подобни структури в европейските държави, които са рав-
ноправен партньор на държавата, а оттук и сериозен защитник на 
интересите на своите членове. Толкова ли е трудно няколкото все 
още действащи браншови структури, които впрочем обединяват 
сериозен производствен и пазарен потенциал,  да си подадат ръце и 
заедно да отстояват интересите на отрасъла. Не става въпрос за 
бунтове и протести, а за сериозно и компетентно отстояване на 
интересите на българските производители на храни и напитки. 

Та такива мисли ми се въртят в главата, като слушам оплак-
ванията на бизнеса и наблюдавам разпада на иначе хубавата ни 
страна. 

А накрая да ви съобщя, че от месец май започваме подготовка-
та за шестото преиздаване на нашия двуезичен Каталог „Храни-
телна и питейна индустрия в България”. Ако не можем да обединим 
усилията на отрасъла в защита на интересите му, поне да го обе-
диним в Каталога, за да видят бизнес партньорите ни, че все още 
има в България хранително-вкусова промишленост...

Петко Делибеев
гл. редактор
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С
екторът е изключително 
разнороден и разнообра-
зен. За разлика от други 
сектори при нас има и про-

изводство на суровина, и улов – съ-
биране от природата на първичен 
продукт, и преработка, и търговия 
и експорт. Изобщо в сектор рибар-
ство се включва всичко – от вода-
та до масата. Много разнороден 
е, както казах – има сладководно 
рибовъдство, морско рибовъдство, 
има улов на риба и водни организми 
от дивата природа, развъждане в 
изкуствени водоеми и преработка 
на всичко това, като за щастие на 
България ние сме един от малкото 
сектори, който изнася хранителни 
продукти от животински произ-
ход за най-богатите държави, на 
най-претенциозните пазари като 
японския, корейския, та даже и на 
американския пазар, което трябва 
да бъде гордост за страната ни.

Ако българските министри оце-
няват по достойнство експортно 
ориентираните производства, би 
трябвало да обърнат малко повече 
внимание на този сектор. Всички 
го неглижират и като почнат да 

Не пречки, Не пречки, 
а отворена врата...а отворена врата...
Живеем във време, когато наред с очертаващата се хранителна криза пред човечест-
вото, сме свидетели и на тенденция за търсене на все по-здравословна храна. А рибата 
и аквакултурите се явяват продукти, които се вписват и в двете тенденции – от една 

страна се засилва уловът и развитието на аквакултури-
те, с цел изхранване на човечеството, от друга – рибата
се явява предпочитана съставка на здравословното хра-
нене. Естествено България, като морска страна, не може 
да остане настрана от тези тенденции. Най-малкото 
не е правилно от икономическа гледна точка. И както се 
казва: Къде сме ние, къде е българския сектор рибарство 
и аквакултури в тази ситуация? – опитахме се да потър-
сим отговор на въпроса с помощта на д-р Йордан Госпо-
динов, изпълнителен директор на Асоциацията на произ-
водителите на рибни продукти БГ Фиш:  

изброяват другите “-въдства” и 
преработките, най-накрая поста-
вят рибата… 

Винаги съм заявявал пред разни 
форуми, че рибата трябва да бъде 
най-напред. Защото това е един-
ственият продукт, при който като 
купиш риба си сигурен, че ядеш 
риба. Още не е измислена фалшифи-
кация, която да замести рибата. 

И още нещо характерно – рибата 
е изключително диетична, изклю-
чително безопасна като храна. Тя е 
студенокръвно животно и за разлика 
от топлокръвните не носи заболя-
вания, които се предават на човека. 
Няма епизоотии, т.е. това е безо-
пасна храна и хората могат спокой-
но да консумират риба. Важно е да 
се каже, че рибата притежава омега 

интервю



го прави. И отива не в сивия, а в 
черния сектор.

Мен повече ме притеснява 
бездействието на МЗХ. Защото 
нашият сектор е един от най-кон-
тролираните сектори, с най-много 
лицензионни и разрешителни режи-
ми. Освен от ИАРА, целият сектор 
е обект на контрол и от страна на 
БАБХ. Това е институцията, която 
казва една суровина или една храна 
кога трябва да отиде на пазара. А 
какво се получава? В България има 
4000 водни обекта – язовири, бен-
тове, вецове. Почти във всички се 
развъжда риба. От тях само 500 са 
регистрирани в БАБХ. И след като 
обектът не е регистриран, той не 
подлежи на контрол. Значи трябва 
да има полицейски мерки.

А сега какво става – рибата 
се храни с каквото им падне, дори 
се ползват забранени лекарства и 
тази риба се носи на пазара. При 
рибата няма ушни марки и номе-
ра. Влиза в магазина и се продава. 
А ако има афлатоксини, ако има 
багрила... Държавата отново я 
няма. Тя, в лицето на БАБХ, казва, 
че този обект не отговаря на На-
редбата. Да, но на Наредбата за 
животновъдните ферми, където 
има прозорци, тавани и др. п. А при 
рибите няма тавани и прозорци. Не 
отговаря на Наредбата и няма да 
го регистрираме – така е най-лес-
но. Никой не се хваща да подготви 
документ, който да е съвместим с 
обектите за екстензивно развъж-
дане на риба. И след като държава-
та разрешава в тези водоеми да се 
гледа риба, трябва да им създаде 
нормативна база за работа. За-
това сме в голям конфликт с нея 
– защото едни работят и плащат 
данъци, други работят и не плащат 
данъци. И едните и другите са на 
пазара. И разликата в себестой-
ността  си казва думата.

И все пак Вашата асоциация е 
сред активните браншови струк-
тури в отрасъла. Успявате ли и до-
колко да защитите интересите на 
бизнеса от сектора?

Специфично за нашата асоци-
ация е, че тя не се управлява от 
председател от средите на биз-
неса, а от изпълнителен директор, 
който няма бизнесинтереси в сек-
тора. И се избягва конфликтът на 
интереси, когато един бизнесмен 
застава начело на организацията и 
започва волно или неволно да ползва 
облагите от  нейната дейност за 
собствени нужди – информация, сре-

на опашката. Реално в целия свят 
се увеличава консумацията на 
риба. Реално Европа има между 5 и 
8 процента дял от аквакултурите, 
произвеждани в света. Казват, че 
рибното брашно е с цената на зла-
тото. А ние имаме реални възмож-
ности да започнем развъждането 
на всякакъв вид риби. Разполага-
ме с модерни, научно-обосновани 
технологии, които да доведат до 
перспективни резултати. Морето 
дава прекрасни условия за развитие 
на развъждането на миди. Не може 
секторът да стои на опашката, 
при условие че дава качествен, без-
опасен, диетичен продукт, ценен за 
здравето, а някой просто си прави 
друга политика. Всяко производство 
в селското стопанство е важно, но 
този сектор трябва да бъде издиг-
нат в приоритет. Неразбирането 
на това говори за политическо 
тесногръдие. В сектора трябва да 
се правят политики, а не политика. 
Секторът е перспективен, развива 
се динамично, но с много мъки. Тряб-
ва да бъде отворена вратата, а не 
постоянно да се слагат пречки.

Петко Делибеев

щи, контакти и т.н. При нас се полу-
чи един много добър синхрон, който 
даде резултати и държавата има 
респект към нашата асоциация, ува-
жава ни, ползва ни за консултанти и 
се съобразява с нашето мнение, за-
щото ние не пропускаме, когато не 
сме доволни от определени действия 
или бездействия на държавата, да 
си потърсим правата. 

Друг е въпросът, че тя навсякъде 
заявява, че работи с браншовите 
организации, но с действията си 
показва, че не сме удобния партньор, 
прави всичко възможно да създаде N 
на брой асоциации и сдружения, за 
да разпилява и намалява силите на 
браншовите организации. Може би 
са много малко секторите, в които 
има само една браншова структура. 
Крайно време е да се направят кри-
терии за признаване и представи-
телност на една браншова органи-
зация на база приноса на членовете 
й в стопанския живот на страната.

Наистина, проблемът с пред-
ставителността на браншовите 
организации не е от вчера и сигур-
но скоро няма да намери решение. 
Но когато попитах д-р Господинов 
за тенденциите за развитие на 
рибаството 
у нас, той с 
болка сподели, 
че всички ние 
ядем домати 
от арабския 
свят, говеждо 
месо от Южна 
Америка, свин-
ско например 
от Западна 
Европа, риба и 
рибни продукти 
от азиатския 
пазар, защо-
то риба също 
много се внася, 
млечни проду-
кти, в които 
е съмнително 
дали има мляко. 
И това в една 
страна, която е 
селскостопан-
ска... 

Но, въпреки 
че у нас има 
страшно много 
обекти, в кои-
то може да се 
развъжда риба 
и аквакултури, 
ние продължа-
ваме да стоим 

ФИРМА  ÎÎÄ 
Е ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА 

ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ФИРМИ:

1.   –  Швейцария
 Производител на есенции и емулсии за 

безалкохолни и алкохолни напитки.

2.  – Белгия 
        Производител на инулин и 
олигофруктоза, извлечени от корените на цикория, 
биологично чист продукт. 
       
3.  – Белгия
  Производител на оризови деривати: 

брашна и нишестета.  Световен доставчик на големи, водещи 
фирми в хранителната индустрия по целия свят.

4.   – Япония,  най-големият производител на 
Аминокиселини и подсладител Аспартам.

5.  е водеща фирма в иновации и приложение  
 на BIO и PHARMA ингредиенти, които  
се използват в пекарската и бирената индустрии, както и за 
напитки, сладкарство, кулинария, млечна, месна индустрия, 
фармация. 

Повече информация за фирмата и продуктите, които пред-
ставлява можете да намерите на сайта на АРТЕМИС ООД: 

      www.Artemis-bg.com
      адрес: ул.София 101, 1320 Банкя, България
      тел/факс: + 359 2 9971012
      тел: + 359 2 9977374
      факс: + 359 2 9977377
      e-mail:  offi  ce@artemis-bg.com;  ladamska@kendy.com

интервю
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АА з лично мисля, че за да 
може една фирма да има 
дългогодишна история, 
трябва да има рецептив-

ност (възприемчивост –б.а.) меж-
ду поколенията. Аз съм второ по-
коление в бизнеса. За наш късмет 
във фирмата имаше добра рецеп-
тивност между мене, сестра ми 
и баща ни. Реално погледнато от 
2000-та година и аз съм активен 
участник във фирмата –  еже-

За За 
приемствеността, приемствеността, 
принципите принципите 
и бъдещетои бъдещето
Едва ли може да има сериозен бизнес, без да сме поставили в 
основата му някои основополагащи принципи, които да изградят 
здравата му конструкция, издържаща на финансовите и икономи-
чески трусове. И понеже сме на тема риби, потърсихме подхо-
дящия пример. Така попаднахме на една фирма с над 20-годишна 
история, която заявява, че се води от четири основни принципа: 
безопасност (естествено, защото става въпрос за храна), ка-
чество, гъвкавост и дълготрайно партньорство. Навярно за-
това от фирма, поставила си за цел да предоставя на крайния 
потребител качествена замразена риба и рибни продукти, днес 
тя предлага много и разнообразни продукти и услуги на своите партньори. Дали спазва-
нето на тези принципи и дълговечността на фирмата са гаранция за нейното бъдеще бе 
темата, с която подхванахме разговора си с нейния мениджър Ивайло Русинов 

дневната оперативната работа, 
мина изцяло под мой контрол. За 
дълговечността на компанията 
трябва да има приемственост 
между поколенията. В противен 
случай трудно би се получило, за-
щото в крайна сметка е важно 
връзката между едно поколение 
бизнесмени и новото да се осъ-
ществи по възможно най-плавния 
вариант, и успешен, разбира се. 

Навярно така и най-лесно човек 

се приспособява към все по-нара-
стващите изисквания към нашия 
сектор – храните.

Безспорно. Предизвикател-
ствата в днешни дни са много по-
повече и по-различни в сравнение 
с тези, преди 20 години. 

На какво залагате, за да гаран-
тирате една безопасна продукция, 
безопасна храна на своите клиен-
ти?

Първо, рибата е един от асор-
тиментите, които в по-голямата 
си част, все още са от улов, за 
разлика от други браншове. Ако 
ви трябват пилета, не отивате 
в гората, за свинското е същото. 
Всички те се отглеждат във фер-
ми. При рибата все още 70-80% е 
див улов. Това до голяма степен 
намалява рисковете в самия биз-
нес. Вероятността да се попадне 
на некачествена риба е по-малка. 
Отделно бих посочил, че рибата е 
продукт, който все повече набира 
популярност сред консуматорите. 
Говоря за България и Балканския 
полуостров, където виждаме вся-
ка година едно бавно, но устойчи-
во повишаване на консумацията 
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на риба. За мен това е много 
позитивен знак, защото най-здра-
вословният растеж е бавният, но 
сигурен растеж. 

Как гарантирате партньор-
ството, което сте заложили като 
принцип в работата си в днешни-
те несигурни времена?

Със своята 20 годишна исто-
рия, фирмата е много добре по-
зната в световния рибен сектор. 
Погледнато отстрани, рибната 
индустрия е много голям отрасъл, 
но ако някой направи нещо лошо 
– веднага всички узнават. В този 
смисъл отрасълът е много малък. 
Така че 20 години, слава Богу, не 
сме имали сериозни проблеми с 
нашите клиенти и доставчици. 
Фирмата се познава много добре, 
включително и от доставчици, ко-
ито са в моето положение – вто-
ро поколение в бизнеса. Отделно 
в България и в региона, като цяло, 
естественият подбор на клиен-
тите отся тези, които са неко-
ректни. Те просто си останаха в 
историята. Принципът на селек-
ция и на филтриране е постоянен 
принцип на пазара – тези неща 
стават по естествен път. Има-
ме клиенти, които реално са с нас 
от самото създаване на фирмата, 
което само по себе си говори за 
нашите дълготрайни партньорски 
отношения с коректните клиен-
ти.

Много актуална днес е темата 
за иновациите. Как вие развива-

те тази дейност, създаването 
на нови продукти. Има ли при вас 
връзка бизнес-наука?

Иновативните продукти са 

част от нашата 
концепция. Аз ви-
наги съм считал, 
че бизнесът и 
науката трябва 
да вървят ръка за 
ръка. Никога не 
съм приемал, че 
видите ли, искам 
да направя нещо, 
но някой ми пречи. 
Когато човек има 
желание да напра-
ви нещо, той не 
търси извинения. 
С помощта на 
Асоциацията „БГ 

Фиш”, в която членуваме и сме 
сред основателите й, се проправи 
достъпът за развитие на този 
бранш. 

Да не говорим, че еврофондове-
те също помагат. Това, че в ИАРА 
вече две години няма смяна на 
шефа на агенцията ще бъде голям 
плюс за бранша. Генералният ди-
ректор Драго Господинов направи 
много за стимулиране усвояване-
то на евросредствата по тази 
програма. Аквакултурите са прио-
ритет за ЕС и в бъдеще това ще 
стане един добър бизнес, както 
е станало днес напр. с производ-
ството на птиче месо.

Наистина, със съвременните 
тенденции за здравословно хране-
не рибата все повече навлиза на 
пазара.

Има достатъчно възможности 
за развитие. По отношение на 
аквакултурите искам да отворя 
една много голяма скоба – там 
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колкото и да има перспектива, 
има и много подводни камъни. Този 
бизнес за България е пет-шест 
годишен, за света и за Европа –
може би 10-12 годишен. А ние – ви-
дите ли, Европа дава пари за аква-
култури и хайде сега да тръгнем 
да правим нещо, без да си даваме 
сметка после къде ще го прода-
ваме. За съжаление има и такива 
случаи. Длъжен съм да отбележа, 
че хората, които влизат в този 
бизнес, би трябвало 
да имат някаква 
представа за отра-
съла като цяло.

Не напразно ние, 
изхождайки от тази 
максима, направихме 
пилотен проект 
през 2007 година за 
австралийско ба-
рамунди, тъй като 
не разполагахме с 
опит. Аквакултури-
те са нещо свър-
зано с много тясна 
специализация в 
морската биоло-
гия, затова трябва 
трезва преценка и 
здрав разум. Именно 
тук не трябва да се 
бъркат много хора 
и много потенциал-
ни инвеститори или ентусиасти 
в този бранш, смятам правите 
разликата? Защото това може да 
бъде причина за успех на някои, но 
може да бъде и крах за други.

Разкажете малко за развитие-
то на експеримента с барамунди?

Както ви споменах, започнахме 
с пилотен проект, който произ-
вежда 15-20 тона на година –
количество, което може да се 
продава. Не започнахме с проекти 
50-100-150 тона, тъй като нямах-
ме опит, а също така рибата 
не беше позната на българския 
пазар. Много хора не правеха раз-
лика между барамунди и баракуда. 
Но с времето, с постоянство от 
наша страна и с огромното дове-
рие, което дългогодишни клиенти 
ни гласуваха, този продукт се 
разработи. И бих казал, че това е 
един колективен успех – не само 
на екипа на Атлантик груп, а и на 
нейните клиенти.

Започнахме разговора с исто-
рията. Но днес вие предлагате 
много услуги. Тази богата номен-
клатура гаранция ли е за оцелява-
не при катаклизмите, които пре-

живява днес икономиката ни? 
В никакъв случай не е гаранция, 

а времето и 20-годишния опит 
ни показа, че за да можем да съ-
ществуваме и да се развиваме в 
една държава като България, или в 
една реалност – балканска, е ху-
баво да работим в една вертикал-
но интегрирана структура. Т.е. 
съхранение, производство, аква-
култури, търговия и дистрибуция 
– всичко това под един покрив.
Тогава ние ще бъдем в състояние 
да дадем гаранция на нашите кли-
енти за това, което правим и им 
предлагаме.

Ако зависиш от друг човек да 
ти преработва рибата, или да ти  
я произвежда, а ти само да я про-
даваш, ще бъде много оптимис-
тично да се дават гаранции за 
качество, постоянство, поддръж-
ка на асортимент и т.н.

Вертикалната интеграция 
принципно плаши много хора защо-
то отговорностите са повече. Но 
без отговорности няма прогрес и
накрая – успех. Искам да подчер-
тая, че тези отговорности са 
причината да даваме гаранции 
не само на българските си парт-

ньори, но и на клиентите си в 
Сърбия, Румъния, Македония. В 
момента работим за страни като 
Дания, Швеция и Германия. Това са 
държави, за които качеството е 
приоритет. В България ако изка-
раш един качествен продукт, той 
трудно би се продал. Докато в 
скандинавските държави и Север-
на Европа, която е сравнително 
по-слабо засегната от кризата, 
нещата стоят по съвсем друг 
начин.

Като специалист как оценя-
вате бизнесклимата в нашата 
страна. Какви претенции може да 
има истинският, реалният биз-
нес?

Бизнеклиматът е доста за-
труднен. Не трябва да си правим 
илюзия, че нещата се развиват в 
позитивен вариант. Не бих искал 
да влизам в макроикономически 
теми, но според мен беше пре-
късната връзката между бизнеса, 
производството и потребление-
то. Те са много тясно свързани, 
защото когато спре производ-
ството и търговията, тогава 
спира и консумацията. В момента, 
за да се възстановят тези колела 
и да тръгнат с някаква скорост, 
ще се изискват доста усилия.

Какво ново да очакваме от Ат-
лантик груп?

Идеи имаме за развитие на 
нови продукти включително и в 
сферата на аквакултурите. Но 
това ще остане за следващия 
програмен период защото до края 
на годината приключва програма-
та за 2007-2013. Така че, живот и 
здраве, на тази тема може да си 
поговорим догодина.

Петко Делибеев
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Въпреки кризата, произ-
водството и търговията с 
риба и морски храни се счи-
тат за перспективни и от 
тази гледна точка са атрак-
тивен бизнес за нови пазарни 
играчи. Характерни примери 
в това отношение са новите 
специализирани магазини за 
продажба на дребно на морски 
храни, както и многобройните 
новоизградени рибарници и 
ферми за миди през последни-
те 3-4 години. 

Една от най-добрите 
илюстрации за нарасналото 
търсене на морски храни е броят 
на специализираните рибни магази-
ни в страната (виж графика 3). Въ-
преки отчетливия спад между 2004 
– 2008 г., свързан с настъпването 
на големите международни вериги 
за модерна търговия, от 2009 г. 
насам се забелязва ясна тенденция 
на възстановяване на броя на спе-
циализираните магазини за риба. 

И ако търсенето на риба и мор-
ски храни расте, въпреки намалява-
нето на населението и в известна 

степен въпреки икономическата 
стагнация, успоредно с това се 
наблюдава и друг интересен фено-
мен – структурата на потреблени-
ето се променя в посока на повече 
пресни и по-скъпи храни. Делът на 
замразената риба в общото по-
требление на морски храни спада 
до малко над 47% към 2012 г. спрямо 
65% десет години по-рано. Освен, 
че предпочитанията се насочват 
все повече към прясната риба, уве-
личава се и консумацията на меко-

Графика 3

Източник: НСИ

тели (миди, калмари, 
октоподи), ако се съди 
по данните за вноса –
делът на мекотелите 
расте от под 1% пре-
ди десет години до 
близо 6% към 2012 г. 
Завишен интерес се 
наблюдава и към рако-
образните и по-специ-
ално скаридите.

Пазарът на морски 
храни крие сериозен 
потенциал за растеж 
в следващите години. 
Неговото разгръщане 

обаче ще зависи в голяма степен 
от връщането на страната към 
темпове на икономически растеж, 
които да позволят увеличаване на 
заетостта и съответно на дохо-
дите. 

Авторът Николай Вълканов 
е икономист, анализатор в Институт 

за пазарна икономика в сферата на 
аграрната икономика

пазари



Част II
Начало в бр.2/2013

Колбаси: производство, 
опаковане и етикетиране

Изготвянето на рецептурите за 
висококачествените колбасни изде-
лия се извършва от оптимизацията 
на рецептури на CSB. Тя се грижи за 
оптимално по отношение на качест-
во и разходи използване на мате-
риали и с това за стабилни маржове 
при непроменено високо качество 
на продуктите. 

В рамките 
на партидната 
обработка на 
CSB-индустриа-
лен компютър, 
софтуерът оп-
ределя точната 
рецептура за 
всеки продукт. 
Сред тях има и 
технологични 
указания за 
използваните 
машини. Освен 
това нужните 
суровини ав-
томатично се 
изискват от си-
лоза. По този начин се гарантира, че 
мляното месо се произвежда винаги 
при оптимални условия и се осигу-
рява постоянно високо качество на 
продуктите. 

След това за готовото мляно 
месо CSB-System създава етикети с 
цялата партидна информация за по-
нататъшната обработка и пълната 
обратна проследимост на колбаси-
те. С помощта на МВД-уреди, които 
комуникират директно със софту-
ера, в хода на другите процеси тези 
данни се предават в опаковането с 
интегрирано етикетиране. 

Продуктите, управлява-
ни от софтуера, се опако-
ват, претеглят и етикетират 
на най-съвременни линнии 
за опаковане. Тук също в 
края на всяка линия има 
прегледни информацион-
ни пултове (CSB-индустри-
ални компютри), на които 
CSB-System систематизира 
всички данни за поръчки в 
сбита форма, в това число 
артикулна информация, 
клиентски номер, цена, 
срок на годност и лот-но-
мер.  

Автоматизирано създаване на стойност

на модерния склад се извършва 
напълно автоматично чрез Скла-
довото управление на CSB. Софту-
ерът управлява всички процеси на 
заскладяване и изписване от склад, 
уредите за обслужване на стелажи и 
транспортната техника. Освен това 
посредством клиентските поръчки 
CSB-System изчислява артикулните 
количества, които от тук ще бъдат 
преместени в динамичния склад. 
Този склад с места за поставяне на 
касети предоставя над 50 000 места 
и снабдява с артикулите на Edeka 

Както при производството на  
месо за магазините на самообслуж-
ване, опакованата стока се склади-
ра или на палети във високостела-
жен склад или се транспортира в 
динамичния склад. 

Високостелажен склад / 
Депалетиране / 
Динамичен склад

Инсталираният в месното пред-
приятие в Райнщетен високосте-
лажен склад предоставя място 
за 3 500 палети. Управлението 

Напълно авто-
матизирано 
опаковане. На 
мониторите 
CSB-System по-
казва поръчки-
те с артикулни 
номера, цени, 
срок на годност 
и лот-номера.

Софтуерът управля-
ва всички процеси на 
заскладяване и изписва-
не от високостелажния 
склад, който предоста-
вя място за 3500 пале-
ти.

Комисионирането 
протича безхар-
тийно с капаци-
тет от около 
130 000 позиции на  
поръчки с общо 
100 000 каси и ка-
шони на ден.
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комисионирането, товаренето на 
ролита и един автоматичен сорти-
ровач. 

Депалетирането на изписаните 
от високостелажния склад палети 
се извършва на единия от два ав-
томатични портални кранове. Уп-
равлявани от софтуера крановете 
разтоварват палетите и „изпращат” 
отделните каси по конвейер към 
тяхното целево място. За да има 
възможност кашоните сигурно и 
бързо да се разтоварват, освен това 
са внедрени осем ръчни станции 
за депалетиране със специални 
CSB-индустриални компютри. На 
мониторите софтуерът показва на 
служителите по какъв начин точно 
трябва да се разтоварят палетите, 

Комисиониране
На база на клиентските поръчки 

артикулите се управляват от CSB-
System в динамичното и статич-
ното комисиониране, които имат 
капацитет от около 130 000 пози-
ции на поръчки с общо 100 000 каси 
и кашони на ден. 

Динамичното комисиониране е 
организирано на принципа „Стоката 
при човека” и се състои на две спе-
циални работни места, създадени 
съвместно с фирма Vanderlande. 
Този метод на комисиониране се 
характеризира с добра ергономия 
и висока производителност. Проце-
сът може да се усвои лесно от всеки 
служител: чрез CSB-System касите 
се изпращат към работните места. 
Там софтуерът показва на монитор, 
какво количество от артикулите 
трябва да се вземе и в коя целева 
каса трябва да се комисионират. По 
този начин цялото комисиониране 
протича безупречно и изключи-
телно бързо: Всеки служител тук 
изпълнява до 700 поръчки за коми-
сиониране на час. Потвърждението 
за комисионирането и директното 
известие в  ERP-системата се из-
вършват или чрез тъчскрийн, чрез 

сканиране посредством МВД-уред 
или чрез натискане на инсталиран 
на работното място бутон. 

Статичното комисиониране 
се извършва на 19 места за коми-
сиониране и също така протича 
безхартийно – CSB-System изпраща 
поръчките за комисиониране по 
мобилни уреди за въвеждане на 
данни. В началото на всяка поръчка 
се сканира касата, която трябва да 
се запълни с артикулите за коми-
сиониране. Междувременно коми-
сионерът отработва позиция след 
позиция от своите поръчки. При 
това светкащи лампи сигнализират 
в коя каса се намират съответните 
артикули. Резултатът от това е „Кво-
та-без-грешки” при едновременно 
висока производителност и обем 
товар, обработен за единица време: 
всеки комисионер реализира от 400 
до 500 позиции на час. 

Процесът на комисиониране се 
потвърждава или чрез въвеждане 
на МВД-уред или чрез сканиране. 
Предимствата на това мобилно об-
работване на информацията са оче-
видни: чрез директното свързване 
на МВД-уреда с CSB-System липсват 
комуникационни сривове. По този 
начин се избягва костващата време 
и разходи допълнителна обработка 
на данните от Изход стоки. 

Товарене на ролита и 
спедиция

След това комисионираната 
стока по конвейер се транспортира 
към товаренето на ролита и спеди-
цията. Тук CSB-System на девет стан-
ции предоставя всички необходими 
данни за коректното товарене на 
ролитата, при което е изключен по-
грешен товар. Готовите натоварени 
и подготвени за спедиция ролита 
накрая получават товарителници 
с всички данни на поръчката. След 
това те се разпределят към съот-
ветния маршрут на експедиция и се 
товарят на камионите. По оптима-

лен маршрут съответният камион се 
направлява с GPS към търговските 
обекти на Edeka. 

Ръководни пултове
На два ръководни пулта на CSB 

се събира цялата информация за 
процесите на високо автоматичзи-
раното месно предприятие. Един 
главен ръководен пулт се грижи 
за оптимални процеси в логистич-
ната система, друг ръководен пулт 
контролира и управлява процесите 
в производството и комисионира-
нето. 

На ръководните пултове CSB-
System предоставя цялата инфор-
мация за текущата обща ситуация, 
производителността и техническия 
статус на производствената и логис-
тичната област. При това система от 
светлини показва подробен поглед 
върху процесите в складовете, де-
палетирането, комисионирането, 
товаренето на ролита и управлени-
ето на стоки в производството и це-
новата маркировка до опаковането. 
Когато някоя област сигнализира 
жълт или червен статус, отговор-
ните служители могат на „Проце-
сен монитор” да извикат детайлен 
статус на съответния процес.Така 
служителите са в състояние всеоб-
хватно да анализирт процесите в 
месното предприятие и да реагират 
възможно най-бързо при евентуал-
ни нарушения в техния ход. 

Служителите 
на ръководни-
те пултове 
се грижат за 
оптимално 
управление на  
процесите във 
високоавтома-
тизираното 
предприятие.
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форуми

ООт 29 до 31 май 2013 ще 
се проведе 42-ата из-
ложба БУЛКОНТРОЛА в 
Интер Експо Център –

София. И тази година изложени-
ето ще представи широка гама 
нововъведения, които ще улеснят 
специалистите при въвеждането 
на европейските норми и стан-
дарти за безопасност във всички 
сектори на индустрията. 

Сред фирмите, представящи 
иновации на БУЛКОНТРОЛА, e Лаб-
консулт с продуктите на Foss 
Analitikal в областта на контрола 
на храни и околна среда. Фирмата 
е специализирана в областта на 
контрола на качеството – физико-
химичен и микробиологичен анализ 
на мляко и млечни продукти, месо 
и месни изделия, грозде, вино, 
пиво, както и на зърно и фуражи. 
В спектъра на контрола попадат 
също фармацевтичните проду-
кти, растителните масла и био-
горивата.

На изложението фирма Роми-
Тех ще предложи съвременна 
апаратура – автоматизирани ана-
литични системи, автоматични 
везни (в т.ч. немска лентова вез-
на за 100% контрол на теглото за 
фармацевтичната, козметичната 
и хранителната промишленост), 
нови серии разходомери и систе-
ми за електролизи, лабораторни 
реактиви, химикали, реагенти и 
всичко необходимо за бърз, ка-

чествен и надеж-
ден анализ на раз-
лични продукти и 
за мониторинг на 
околната среда. 

Германската 
компания KOBOLD 
Messring ще 
представи на 
изложбата нова 
серия масови 
разходомери тип 
ТМЕ/UMC4 (Economic Line). Те са 
особено подходящи за българския 
пазар както заради цената, така 
и с възможностите си да измер-
ват важни характеристики като 
разход и плътност на течности 
и газове, а индиректно и обемен 
разход.

На Булконтрола фирма Donau 
Lab ще покаже лабораторна и про-
мишлена апаратура за фармацев-
тичната, хранително-вкусовата, 
парфюмерийната и химическата 
индустрия. Фирмата ще презен-
тира апарати за анализ на вино  и 
високоалкохолни напитки, систе-
ми за разливане и стерилизиране 
на хранителни среди, системи, 
методи и консумативи за анализ 
на замърсявания и остатъчни ко-
личества в проби от храни, фура-
жи, околна среда и др.

Фирма ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД ще 
демонстрира най-новите проду-
кти и системи за лабораторно и 
аналитично оборудване, както и 

за мониторинг и 
превенция на за-
мърсяването на 
околната среда. 
На изложбата ще 
бъдат показани 
революционните 
термовизионни  
камери  с уникал-
но  висока разде-
лителна способ-
ност от ТЕSТО, 

както и новите тенденции в об-
ластта на електронни нивомери и 
нивосигнализатори от VEGA. Хит 
на БУЛКОНТРОЛА тази година ще 
бъдат изключително точните и 
аналитични платформени везни 
и влагоанализатори от фирмата 
KERN. Потребителите ще могат 
да видят най-доброто от про-
дуктовата гама на CASELLA, коя-
то е  специализирана в  производ-
ството на уреди за мониторинг 
на прах, шум и вибрации. 

Паралелно с БУЛКОНТРОЛА 
ще се проведат и 7-ата междуна-
родна специализираната изложба 
ВОДА СОФИЯ и 5-ата междуна-
родната конференция БУЛАКВА.

Актуална информация за съби-
тията следете на сайта на из-
ложбения комплекс и в социалните 
мрежи Facebook и LinkedIN.

Ново поколение техника Ново поколение техника 
за контрол на храните за контрол на храните 
и замърсяването и замърсяването 
на околната средана околната среда
Стриктен контрол при пестене на ресурси-
те и защита на природата от замърсяване 
посредством нова контролно-измервателна 
апаратура, софтуер и системи за управление 
и автоматизация ще бъдат представени на 
Булконтрола
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храни и здраве

тел остаряват по подобен начин 
както продуктите, подсладени 
изцяло със захар. Това означава, 
че пълната сладост и неподпра-
веният вкус на продуктите се 
запазват по време на цялата му 
дълготрайност. 

Сладки комбинации
Наред с намалението на кало-

риите важна причина за замяната 
на захарта с този подсладител 
е цената. Тези два аспекта се 
проявяват в разработената от 
фирма Tate & Lyle газирана на-
питка с портокал. В сравнение 
с подсладения изцяло със захар 
продукт при Splenda-Sucralose 
съдържанието на захар е намале-
но с 50%, а разходите за подслаж-
дане са намалени с 40%. И това 
при непроменен вкус и усещане 
в устата. В тази портокалова 
напитка се комбинират фруктоза 
и сукралоза, които имат взаимно 
допълващи се профили на сладост. 
При фруктозата усещането за 
сладост се появява по-рано откол-
кото при сукралозата, с което се 
подчертават вкусовите усещания 

за плодове и подправки и се 
постига балансиран профил на 
сладост и вкус. Комбинацията 
от фруктоза и сукралоза дава 
възможност на производители-
те да заместват традиционно 
подслажданите изцяло със 
захар напитки с по-евтини и 
с намалено съдържание на ка-
лории алтернативи. Точно за 
такива случаи на приложение 
се използва Splenda-Sucralose. 
Този подсладител може мно-
го добре да се комбинира със 
захарни вещества съдържащи 
въглехидрати. Тук възникват 
синергийни ефекти между ком-
бинираните подсладители и 
захарите. В резултат на това 
се получават продукти със 
закръглен и балансиран вкусов 
профил. 

В зависимост от продукта, 
желания сладостен и вкусов 
профил, както и предполага-
емите намаления на разходите, 
сукралозата може да се комби-
нира и с други подсладители. 

Подсладените със 
сукралоза напитки 
се харесват на по-
требителите. Те са 
по-здравословни от 
подсладените изця-
ло със захар и при-
тежават приятен 
и привлекателен 
сладостен и вкусов 
профил.



Европейски земеделски фонд 
за развитие на селските райони

Пчеларите също могат да кандидатстват
за подпомагане по ПРСР

До 18,40  евро на пчелно 
семейство годишно като ком-
пенсация могат да получат пче-
ларите, ако кандидатстват по 
Мярка 214 „Агроекологични 
плащания” от Програмата за 
развитие на селските райони 
(ПРСР) 2007-2013 г. Заявления 
се подават от 1 март до 15 май в 
общинските служби „Земеделие” 
на Министерство на земеделие-
то и храните. 

За да кандидатстват за суб-
сидиите, стопаните трябва да 
притежават най-малко 20 броя 
пчелни семейства, както и да 
имат собствена или наета земя. 
Задължително е всички пчелни 
семейства в стопанството да се 
отглеждат по метода на биоло-
гичното производство.

При подаване на заявлението 
за кандидатстване стопаните 
трябва да представят договор с 
контролиращо лице за контрол 
и сертификация на биологично-
то производство, сключен преди 
31 декември на предходната 
година. Списък с контактите на 
контролните органи може да 
бъде открит на Интернет страни-
цата на Министерство на земе-
делието и храните в рубриката 
„Биологично земеделие”.

Важно условие за включване 
в мярката към пчеларите е да 
притежават копие от удосто-
верение за регистрация или 
пререгистрация по образец, 
одобрен със заповед на Гене-
ралния директор на Национал-
ната ветеринарномедицинска 
служба (НВМС). Необходимо е 
и да се спазват изискванията 
на Регламент 834/2007 относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти.

Кандидатстващите трябва да отговарят 
на следните условия:

Кандидатите за подпомагане за дейността “Биологично 
пчеларство” отглеждат най-малко 20 пчелни семейства.

В периода на изпълнение на агроекологичната дейност 
подпомаганото лице отглежда всички пчелни семейства в 
стопанството по метода на биологичното производство.

 За петгодишния период на изпълнение на дейността под-
помаганото лице не намалява броя на пчелните семейства 
под  20 , за които е поело задължение да извършва агроеко-
логичната дейност.

(4) В случай че броят на пчелните семейства за текущата 
година е намален, агроекологичните плащания за същата 
година се изплащат за наличния брой пчелни семейства, но 
за не по-малко от 20 пчелни семейства.

При увеличаване на броя на пчелните семейства подпо-
маганото лице прилага към “Заявлението за плащане” анекс 
за увеличения брой пчелни семейства към договора, склю-
чен с контролиращото лице.

Повече за мярката научете от интернет страницата на 
ПРСР (2007-2013 г.) – www.prsr.government.bg

Европейски земеделски фонд 
за развитие на селските райони

Пчеларите също могат да кандидатстват
за подпомагане по ПРСР

До 18,40  евро на пчелно 
семейство годишно като ком-
пенсация могат да получат пче-
ларите, ако кандидатстват по 
Мярка 214 „Агроекологични 
плащания” от Програмата за 
развитие на селските райони 
(ПРСР) 2007-2013 г. Заявления 
се подават от 1 март до 15 май в 
общинските служби „Земеделие” 
на Министерство на земеделие-
то и храните. 

За да кандидатстват за суб-
сидиите, стопаните трябва да 
притежават най-малко 20 броя 
пчелни семейства, както и да 
имат собствена или наета земя. 
Задължително е всички пчелни 
семейства в стопанството да се 
отглеждат по метода на биоло-
гичното производство.

При подаване на заявлението 
за кандидатстване стопаните 
трябва да представят договор с 
контролиращо лице за контрол 
и сертификация на биологично-
то производство, сключен преди 
31 декември на предходната 
година. Списък с контактите на 
контролните органи може да 
бъде открит на Интернет страни-
цата на Министерство на земе-
делието и храните в рубриката 
„Биологично земеделие”.

Важно условие за включване 
в мярката към пчеларите е да 
притежават копие от удосто-
верение за регистрация или 
пререгистрация по образец, 
одобрен със заповед на Гене-
ралния директор на Национал-
ната ветеринарномедицинска 
служба (НВМС). Необходимо е 
и да се спазват изискванията 
на Регламент 834/2007 относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти.

Кандидатстващите трябва да отговарят 
на следните условия:

Кандидатите за подпомагане за дейността “Биологично 
пчеларство” отглеждат най-малко 20 пчелни семейства.

В периода на изпълнение на агроекологичната дейност 
подпомаганото лице отглежда всички пчелни семейства в 
стопанството по метода на биологичното производство.

 За петгодишния период на изпълнение на дейността под-
помаганото лице не намалява броя на пчелните семейства 
под  20 , за които е поело задължение да извършва агроеко-
логичната дейност.

(4) В случай че броят на пчелните семейства за текущата 
година е намален, агроекологичните плащания за същата 
година се изплащат за наличния брой пчелни семейства, но 
за не по-малко от 20 пчелни семейства.

При увеличаване на броя на пчелните семейства подпо-
маганото лице прилага към “Заявлението за плащане” анекс 
за увеличения брой пчелни семейства към договора, склю-
чен с контролиращото лице.

Повече за мярката научете от интернет страницата на 
ПРСР (2007-2013 г.) – www.prsr.government.bg
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“Компютърни услуги” ООД“Компютърни услуги” ООД
По-добрата грижа за вашите 

компютри!

Абонаментно обслужване на фирмиАбонаментно обслужване на фирми

Продажба и сервиз на компютърна Продажба и сервиз на компютърна 
техника и перифериятехника и периферия

Изграждане на структурни кабелни Изграждане на структурни кабелни 
системисистеми

Системи за видеонаблюдение и Системи за видеонаблюдение и 
контрол на достъпа контрол на достъпа 

За контакт: 
02 / 944 60 04; 0887 764 800; 

0889 096 666; 0899 884 277; 0878 267 188
offi  ce@pcservbg.com

www.pcservbg.com
София, 1303, 

ул. Позитано 15, офис 2



От 29-ти до 31-ви май ще се 
проведе Екофорумът и изложбата 
за Югоизточна Европа. Изявата 
се организира от Виа Експо и има 
няколко тематични акцента: енер-
гийна ефективност, възобновяема 
енергия, интелигентни сгради, уп-
равление на отпадъци, рециклиране 
и асансьорни съоръжения.

Глобалният пазар на екотехно-
логии се оценява на 1,15 трилиона 
евро на година, като се очаква до 
2020 г. да бъде около 2 трилиона 
евро годишно. Югоизточна Европа 
може да бъде част от този перс-
пективен сегмент. Единствено 
прилагането на екоиновации ще 
осигури конкурентно предимство на 
местните икономики и постигане 
на целите на ЕС.

60 лектори от 10 страни ще 
представят успешни практики и 
своя опит. Райнер Хинрихс-Ралвс, 
президент на Европейския съвет за 
възобновяема енергия и Европейска-
та федерация за възобновяема енер-
гия ще приветства делегатите по 
време на официалното откриване. 
Той ще подчертае необходимостта 
от споразумение между държави-
те членки на ЕС за дял от 45% на 
възобновяемата енергия до 2030 г. 

Сградният фонд има голям по-
тенциал за намаляване на CO2 и на 
„енергийната бедност”.  Сесията 
„Интелигентни сгради” ще бъде 
открита от Ерик Блум от Pike 
Research (Navigant), Великобрита-
ния, който ще говори за най-атрак-
тивните пазарни ниши в сектора. 
Какво е настоящото европейско 
законодателство, касаещо сгради-
те с почти нулева консумация на 
енергия, отговор ще даде Клеменс 
Хоори от Европейската комисия 
– Дирекция Енергетика. Рафаел Бо-
интнер от Виенския технологичен 
университет ще запознае делега-
тите с проекта AIDA, който пред-
лага конкретни действия за изграж-
дане на сгради с почти нулева енер-
гийна консумация. Ейдриян Джойс 
от Европейския алианс на фирмите 

за енергийна ефективност на сгра-
дите, Белгия, ще разгледа различни 
финансови инструменти за подпо-
магане обновяването на сградите в 
страните от ЕС.

Сградноинтегрираните фотовол-
таици станаха неделима част от 
новата архитектурна „естетика”. 
2013 г. е преломна за енергетиката 
– тогава цените на изкопаемите 
източници на енергия и алтернатив-
ните такива ще се изравнят, като 
тенденцията към по-голяма достъп-
ност на ВЕИ ще продължи. Отлични-
те природни условия за добиване на 
екологична енергия в комбинация с 
политическа воля за реформи в сек-
тора биха могли изцяло да променят 
ситуацията в положителна посока 
за инвеститори и потребители. 
Тези въпроси ще засегне Костадинка 
Тодорова, която ще  запознае деле-
гатите с покривните инсталации 
за генериране на електрическа и 
топлинна енергия. Атрактивна па-
зарна ниша за бъдещото развитие 
на соларната енергия е нейното 
производство с цел задоволяване на 
собствени енергийни нужди. Скоро 
стартира Българската фотоволта-
ична покривна програма под мотото 
“Слънцето никога не ни изпраща 
фактура.” 

Експерти от Австрия, Арженти-
на и Португалия ще споделят опита 
и добрите практики в областта на 
производство на биогорива в сел-
ското стопанство и за генериране 
на газ от депата за отпадъци. 

Все по-големи количества от-
падъци се спасяват от депата 
и се превръщат в нови ресурси. 
Франсоаз Боне от Асоциацията на 
градовете и регионите за рецикли-
ране и устойчиво управление на 
ресурсите (ACR+) е модератор  на 
сесията “Как да подготвим план за 
намаляване на отпадъците”. В ней-
ните рамки ще бъдат представени 
реализирани  проекти от Австрия, 
Белгия и Великобритания. Антониос 
Саулидис ще даде конкретен пример 
с проведена инициатива в гр. Сикис, 

Гърция, в резултат на която олио 
за готвене се превръща в биодизел 
и се предотвратява неблагоприят-
ното влияние върху качеството на 
водата, както и скъпи ремонти на 
канализационните тръби.

 Друг акцент в програмата е 
темата за данъчните облекчения 
и ролята на публично-частните 
партньорства като успешен меха-
низъм за развитие на управлението 
на отпадъците. В панела “Рецикли-
ране и ефективно използване на 
ресурсите” делегатите ще научат 
за  законодателните промени и 
нови технологични решения за про-
изводство на енергия от отпадъци 
и биомаса, рециклиране на строи-
телни и композитни PVC отпадъци.

Волкер Павлицки и Владислав 
Павлов от Аурубис България ще на-
правят презентация за дейността 
на компанията, която е сребърен 
спонсор на „Save the Planet“. Те ще 
представят политиката на Аурубис 
по отношение на околната среда, 
рециклирането и ефективността 
на ресурсите. Повече за система-
та за разделно събиране на отпадъ-
ци от опаковки ще научим от Тодор 
Бургуджиев от ЕКОПАК. 

Организаторите от Виа Екс-
по отчитат силен международен 
интерес – 45% от изложителите 
са чуждестранни компании от 17 
държави. Паралелната изложба ще 
демонстрира последните техноло-
гични постижения в производство-
то на соларна, вятърна, хидро- и 
биоенергия, енергия от  отпадъци, 
решения за сградна автоматиза-
ция, асансьорни съоръжения и ком-
поненти, оборудване за рециклиране 
и управление на отпадъци.

Посетителите ще имат въз-
можност да се запознаят с наци-
оналното ноу-хау на Австрийския 
павилион и на щанда на Унгарското 
участие. 

За повече информация 
относно програмата 

и регистрацията за участие, 
посетете  www.viaexpo.com  

Горещите теми на Горещите теми на 
Екофорума и изложбата Екофорума и изложбата 

за Югоизточна Европаза Югоизточна Европа
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евровести

Възможности Възможности 
в овкусените в овкусените 
ядки и семена ядки и семена 

Според проведено про-
учване на изследовател-
ската компания Canadean 
в последните години ев-
ропейските потребители 
са развили вкус към екзо-
тични храни и желание за 
здравословни алтернативи 
на снакса. Според данните в ана-
лиза, тази тенденция крие в себе 
си огромен потенциал и създава 
възможности за нови разработки 
по отношение на традиционните 
закуски. Най-вече за приготвени с 
подправки ядки и семена. 

„В Европа е налице една нова 
култура на храненето – вдъхнове-
на от Индия, Китай и Япония“, каз-
ва авторът на изследването Ро-
нан Стафорд. Той смята, че при-
чините за това са основно две: 
имиграцията и пътуванията до 
екзотични дестинации от страна 
на  европейците.  “Много от евро-
пейците са били в Китай и Индия 
и са вкусили от храната там”, 
допълва Стафорд. В резултат на 
това, търсенето и желанието 
за вкусове с повече подправки 
се увеличава, особено в Западна 
Европа и в частност в страни 
като Холандия и Швеция.  „Чилито 
е особено популярно. Това се дъл-
жи на включването на чушката 
към вкусовете, а и понастоящем 
териякито е във възход“.  В свет-
лината на това, изключителни 
възможности се отварят за овку-
сените ядки и семена : “Подправки 
правят ядките и семената по-раз-
лични, специално за потребители, 
които все още ги свързват с по-
скоро скучна храна.”

Без компромис по отношение 
на здравето и вкуса

Ядките и семената са с пре-
димство пред традиционните 
бързи закуски, защо са по-здра-
вословни и към тях могат да се 
интегрират подправъчни вариан-
ти. Очакванията към картофения 
чипс и снаксовете са за тради-
ционен вкус, докато при ядките 
и семената потребителите са 
по-отворени да експериментират 
с вкуса. „Традиционните снаксове 
винаги са се мъчили да убедят 
потребителите, че намаленото 
количество мазнини и по-здраво-
словните разработки на вкус са 

също толкова добри колкото обик-
новения вариант. Но що се отнася 
до ядките и семената: тук вече не 
е необходимо да се прави компро-
мис по отношение на здравето и 
вкуса“.

Включването на конопа и чи-
ята

В момента основният поток 
на пазара на ядки и семена е ори-
ентиран към по-традиционните 
продукти като орехи, бадеми и 
слънчогледово семе, посочва Ста-
форд. Търсенето на конопа и чия-
та (чия е общо наименование на 
два вида Салвия (Salvia Hispanica 
и Salvia Columbariae), от страна 
на здравословно ориентираната 
потребителска ниша все още изо-
става, но се очаква съвсем скоро 
тези два продукта да бъдат сред 
предпочитаните от потребите-
лите.

В анализа се посочва, че за 
разрастването на сектора ще 
спомогне въвеждането на под-
правките и развитието на удоб-
ните опаковки.

Анализ на нуждите Анализ на нуждите 
на пазара на пазара 
на хранителни на хранителни 
добавки добавки 

За извършване на оценка на 
риска, Европейският орган за без-
опасност на храните (EFSA) се 
нуждае от надеждна информация 
за наличието на хранителни до-
бавки в различни категории храни. 
Въз основа на утвърдени методи 
с необходимите характеристики 
за ефикасност като гаранция за 
надеждност, определянето на 
нивата на хранителните добавки 
в храните е от съществено зна-
чение.

С подкрепата на Съвместния 

изследователски център (JRC), бе 
поискано от EFSA да проучи на-
личието на използваните методи 
за анализ на хранителни в най-съ-
ществените хранителни матри-
ци, за да се идентифицират про-
пуските и областите за подобре-
ние. Изготвеният от EFSA доклад 
прави преглед на състоянието на 
техниката и методите за анализ 
на избрани хранителни добавки 
в различни храни, и предоставя 
информация за ефикасността на 
тези методи. 

Изборът на приоритетни до-
бавки в храните се основава на 
анализ на базата данни RASFF 
за периода 2010-2012 г., заедно с 
информация от мониторинг след 
пускането на пазара на храни-
телни добавки в Европа за 2011 
г. Въз основа на това изследване, 
подсладители и оцветители за 
храни са определени с най-висок 
приоритет. Приоритетен списък 
на хранителни добавки / матрични 
комбинации с максимално допус-
тимите нива (ML), е съставен въз 
основа на изискванията, определе-
ни в Регламент (ЕС) № 1129/2011 
за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1333/2008.

За групата на подсладите-
лите, са идентифицирани някои 
пропуски, например липсата на 
добре характеризирани методи за 
определяне на тауматин (Е 957) 
и наскоро  одобрените стевиол 
гликозиди (Е 960) в хранителните 
стоки. 

Сериозен проблем за регула-
торна оценка на съответстви-
ето представляват групите от 
оцветители с комбинирани макси-
мално допустими нива. В момента 
няма достатъчно методи, които 
позволяват обхващането на всич-
ки субстанции с комбинирани мак-
симално допустими нива във всич-
ки регулирани хранителни добавки 
и хранителни комбинации.

Има възможност за подобря-
ване на методите за анализ за 
групите физически оцветители. 
Едно от най-големите предизви-
кателства е наличието на рефе-
рентни стандарти с известна 
степен на чистота за основния 
активен оцветител, а също така 
и по отношение на изолацията 
на съответните оцветители от 
различни хранителни комплекси. 
Проблеми, които предстои да бъ-
дат решавани.

www.foodnavigator.com

Семена от чия
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храни и наука

Мобилни мандри в помощ на фермеритеМобилни мандри в помощ на фермерите

Учените от Селскостопанска 
академия разработиха визия за 
ефективно и устойчиво развитието 
на българската земеделска наука, 
съобразно „Хоризонт 2020”. Това 
съобщи главният научен секретар 
на Академията проф. Валентин Бъч-
варов. Той уточни, че документът 
е създаден през последните шест 
месеца с участието на експерти 
от всички звена към Академията. 

Сред основните приоритети, 
залегнали във „Визия 2020”,  е усъ-
вършенстването на различните 
сортове земеделски култури, които 
да бъдат адаптирани към промени-
те на климата. В същото време те 
трябва да отговарят на завишени-
те изисквания за качество, да имат 
максимална продуктивност, да са 
устойчиви на студ, засушаване, на 
болести и неприятели, поясни проф. 
Бъчваров. 

Вторият акцент във визията е 
да се създадат иновационни техно-

логии и решения, които да отгова-
рят на европейските изисквания за 
биологично производство. Така на-
уката ще съдейства на фермерите 
да развиват устойчиво земеделие, 
а страната ни ще покрие приори-
тетите на новата Обща селско-
стопанска политика. 

В животновъдството е нужно 
чрез селекцията да се усъвършен-
стват отглежданите у нас породи, 
като се обърне специално внимание 
на храненето им. За целта ще се 
работи за повишаване продуктив-
ността на животните за добиване 
на качествена продукция, отгова-
ряща на стандартите на ЕС.

За развитието на земеделския 
отрасъл е задължително да се 
опазят генетичните ресурси. Това 
означава и правилно управление на 
националния растителен и живо-
тински генофонд, както и генетич-
ното разнообразие. 

Визията фокусира и развитието 

на конкурентоспособността в земе-
делието, хранителната индустрия 
и биоикономиката, които следва да 
гарантират качество и безопас-
ност на храните за осигуряване на 
здравословен живот на хората.  

Учените са наясно, че за да по-
стигнат заложените цели, цялата 
им дейност трябва да е подчинена 
на интегрираната политика за раз-
витие на селските райони. Те счи-
тат, че за целта следва да се ана-
лизират икономическите и социални 
ефекти от прилагането на различни 
сценарии за подкрепа на земеделски-
те доходи за следващия програмен 
период. Това включва както повиша-
ване на трудовата заетост, така 
и комасация на земята. Задължи-
телното условие за изпълнение на 
приоритетите, заложени във „Визия 
2020”, е развитието и усъвършенст-
ването на научния потенциал и капа-
цитет на селскостопанската наука, 
подчерта проф. Бъчваров.

„Визия 2020” за развитие на българската земеделска наука„Визия 2020” за развитие на българската земеделска наука

Партньорство между  български и сръбски учениПартньорство между  български и сръбски учени

Иновации в хранителната 
индустрия ще разработват бъл-
гарски и сръбски учени. Двустран-
ният интерес ще бъде скрепен 
чрез договор за сътрудничество 
между Селскостопанска академия 
и Университета в Ниш. За това 
се договориха председателят на 
Академията проф. Петър Славей-
ков и зам.-ректорът на висшето 
учебно заведение в Сърбия проф. 
Зоран Николич, по време на офици-
алното посещение на делегация от 
ССА през март т. г. От българска 
страна присъстваха още главени-
ят научен секретар на Академия-
та проф. д-р Валентин Бъчваров, 
а от сръбска – проф. д-р Владан 

Мобилните мандри могат да върнат традиционно-
то българското сирене и кашкавал на трапезата ни, 
а фермерите от предпланинските и планински райони 
да увеличат доходите си и да излязат на светло. Съ-
оръжението е  съвместна разработка на проф. Марин 
Тодоров от Института по планинско животновъдство 
и земеделие в Троян и инж. Христо Иванов от Пловдив. 

Мобилните мандри са оборудвани с подходяща тех-
ника, която отговаря на всички хигиенни изисквания, 
обясни проф. Марин Тодоров. Чрез нея малките ферми и 
сдружения на фермери ще могат да излязат директно 
на пазара. Ще се възроди старата практика на високо-
планинските пасища да се изкарват животни, а млечни-
те продукти да се произвеждат на място. 

С измененията в Наредбата за директни продажби, 
която предстои да влезе в сила, животновъдите ще 
получат право да изграждат малки цехове във фермите 
си. Спецификата е в това, че стопаните сами ще си 
бъдат доставчици и ще си произвеждат суровината. 
Мобилните мандри имат капацитет да обработват от 
250 до 1000  литра суровина за един цикъл, който трае 
три часа. Млякото се събира два пъти – сутрин и вечер 
и веднага може да се кваси, сири или охлажда. По този 
начин малките ферми, които наброяват около 30 000, 
ще отговорят на европейските директиви и изисквания 
за качество на млякото, а планинското ни животновъд-
ство ще се съхрани, изтъква проф. Марин Тодоров. 

Пешич, професор от Факултета по 
агрономство на Университета на 
Белград. 

В рамките на работното по-
сещение двете страни заявиха 
интерес към създаване на инова-
ции в секторите на хранителната 
индустрия и лозарството. Възмож-
ност за това ще даде бъдещото 
откриване на Факултет на Нишкия 
университет в Пирот. Там се на-
мира и средно училище за подго-
товка на специалисти в областта 
на млекопроизводството, месоп-
роизводството и хлебарството. 
Училището поддържа интензивни 
контакти със специализираното 
училище в град Пирдоп. Българска-

та делегация посети и Центъра 
по лозарство и винарство в Ниш, 
където проф. Петър Славейкови 
и директора на центъра Ристич 
Милош обсъдиха възможностите 
за сътрудничество между ИЛВ в 
Плевен и сръбските винопроизво-
дители.

Българските учени се срещна-
ха със зам.-кмета на Ниш Видойко 
Панайотович и председателя на 
Общинския съвет проф. д-р Миле 
Илич. Договорени бяха възможност-
ите за подновяване на проекта за 
трансгранично сътрудничество 
за развитие на регионите  София 
–Скопие – Ниш и участието на Сел-
скостопанска академия в него.
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Хранително-вкусова промишленост

храни и наука

РезюмеРезюме
Проблемите за окислението и натрупването на сво-

бодни мастни киселини в многократно използваните 
фритюрни мазнини, прилагани в хранителната индус-
трия и ресторантьорството остават актуални и все още 
неразрешими. Прилагането на антиоксиданти за пре-
дотвратяване на липидното окисление в употребените 
мазнини и пържени храни играят ключова роля в защи-
та срещу развитието на сърдечно съдови заболявания 
и рак. Хранително-вкусовата промишленост в момента 
използва различни синтетични антиоксиданти, включи-
телно бутилхидрокситолуен (ВНТ), бутилхидроксиани-
зол (ВНА), бутилхидроксихинон ( TBHQ) и пролилгалат 
(PG), за да се предотврати окислението на липидите. В 
производството на хранителни продукти се използват и 
естествените антиоксиданти като α-токофероли, вита-
мин С и екстракти от розмарин. По-рядко е изучаване-
то на прилагането на природни антиоксиданти към то-
плинно третирани растителни масла, използвани често 
в хранителната индустрия и производство на храни.

Обект на нашето изследване е да се направи лите-
ратурен преглед за прилагането на природни антиок-
сиданти към растителни масла по време на пържене с 
цел намаляване процесите на окисление по време на 
топлинната обработка, която е най използвана в хра-
нителната индустрия.

Ключови думи: антиоксиданти, инхибиращ меха-
низъм, Антиоксидантната активност (АОА), липидното 
окисление, индукционен период, антиоксидантно въз-
действие, многократното термично третиране.

Research the influence of 
natural antioxidants on heat 
treatment vegetables oils

Sn. D. Ivanova, Il. Milkova – Tomova
University of Food Technologies - Plovdiv

Department “Catering and Tourism”

Abstract:Abstract:
Problems of oxidation and accumulation of free 

fatty acids in the cooking fat used repeatedly applied in 
the food industry and restaurants remain valid and still 
unresolved. The application of antioxidants to prevent 
lipid oxidation in use fat and fried foods play a key role 
in protecting against the development of cardiovascular 
disease and cancer.  Food Industry currently uses various 
synthetic antioxidants, including butylated hydroxytoluene 
(BHT), butylated hydroxyanisole (BHA), butilhidroksihinon 
(TBHQ) and prolilgalat (PG), to prevent lipid oxidation. 
In food production using antioxidants and natural α-
tocopherols, vitamin C and rosemary extract. As often is 
the study of the application of natural antioxidants on heat-
treated vegetable oils commonly used in the food industry 
and food production.

The object of our research is to do a literature review 
on the application of natural antioxidants for vegetable oils 
during frying to reduce oxidation during the heat treatment, 
which is used in the food industry.

Въведение   Въведение   
Приета дефиниция за антиоксиданти е „всяко ве-

щество, което в ниски концентрации в сравнение със 
субстрата значително забавя или инхибира неговото 
окисление” бързо ще достигне състояние, при кое-
то вече не е защитено [Halliwell and Gutteridge, 1990] 
[13].        

Според Boskou and Elmadfa [1999] ефективният 
антиоксидант трябва лесно да  се възстановява от 
биологичната система. Когато антиоксидантът се раз-
рушава при всяка среща с оксидиращ вид, системата

Проучване влиянието на 
природни антиоксиданти 
върху топлинно обработени 
растителни мазнини

Снежана Иванова, Илиана Милкова-Томова 
Университет по хранителни технологии, Пловдив
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Резюме Резюме 
Изменението на плътността на царевични зърна е 

изследвано в зависимост от степента на шлифоване 
и продължителността на накисване във вода. Зърна-
та са шлифовани до отделяне на 2, 4, 6, 8 и 10 % от 
масата им и престояват във вода в продължение на 
четиринадесет денонощия. Продължителността на на-
кисване и степента на шлифоване водят до статисти-
чески значимо намаляване на плътността. Плътността 
се понижава най-съществено между първия и втория 
ден (с повече от 0,1 g/cm3). Най-ниска е плътността на 
нешлифованото зърно, а най-висока при 10 % шлифо-
ване. Разликите между 2 и 10 % шлифованe са под 
0,025 g/cm3. Степента на шлифоване ускорява накис-
ването, като дори минимално снемане на обвивките 
влияе съществено върху процеса. 

Ключови думи: царевица, плътност, шлифоване, 
накисване

Density of scoured and 
soaked in water corn

Bozhidar Bozadzhiev, Nikolay Dimitrov, Anna Koleva
University of Food Technologies

e-mail: bbozadjiev@yahoo.de; bussy@mail.bg; a_koleva@abv.bg

AbstractAbstract
Changes in the density of corn was studied depending 

on the degree of scouring and duration of soaking in 
water. Grains are scoured to separate the 2, 4, 6, 8 and 
10% of their mass and stay in the water for fourteen days. 
The duration of soaking and degree of scouring cause 
a statistically signifi cant reduction in density. Density 
decreased quickly between the fi rst and second day with 
more than 0.1g/cm3. The lowest density has native corn 
and highest density has 10% scoured grains. Differences 
between 2 and 10% scoured grain are under 0.025g/cm3. 
The degree of removing the brains speeds soaking and 
even the lowest level has major infl uence on the process.

Key words: corn, density, scouring, soaking

ВъведениеВъведение
При кулинарна обработка на царевица е важно да 

се достигне висок обем и ниска плътност на изделие-
то. Това способства за по-хрупкава вътрешна струк-
тура и по-приятно вкусово усещане, което се постига 
чрез предварителна обработка на зърната. Паралелно 
с това за улесняване на сдъвкването се предпочита, 
твърдата и несмилаема обвивката да бъде предвари-
телно отделена до определена степен.

Показателите, характеризиращи физичните свой-
ства на царевичното зърно, са изследвани от редица 
учени – Любушкин [3], Mihajlovic [6], Pomeranz [8] и др. 

Muthukumarappan и Gunasekaran [7] установяват 
изменения във физичните свойства при различно 
влагосъдържание на царевичните зърна. Те изслед-
ват стойностите на плътността, хектолитровата маса, 
масата на хиляда зърна и доказват, че измененията, 
дължащи се на промените във влагосъдържанието на 
зърната, могат да се обяснят със абсорбция и десорб-
ция на водна пара. 

Редица изследователи считат, че плътността на 
царевичното зърно намалява с повишаване на влаж-
ността [1, 2].

Shong A., D.S. Chung, C. K. Spillmann, S.R. Eckhoff 
[9] установяват линейно намаляване на плътността на 
царевицата с увеличаване на влажността. 

Шлифоването се използва за снемане на част от 
обвивката и почистване на повърхността на зърната 

Плътност на шлифована 
царевица, накисната във вода

гл.ас. д-р Божидар Бозаджиев, гл.ас. д-р Николай Димитров, гл.ас. д-р Анна Колева
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тенденции

и флора, в която членуват над 
170 страни. В България действа 
от 1991 г. – б.ред.) Дори експер-
тите се затрудняват в иденти-
фицирането на визуален принцип 
на всички хайверни типове, 
особено откакто продуктовото 
разнообразие днес не се ограни-
чава само с белуга, есетра или 
севруга, а е налице едно голямо 
многообразие на хайвер от реди-
ца други есетрови видове, цир-
кулиращи на пазара. С помощта 
на ДНК анализа може ясно да се 
верифицира от кои есетрови ви-
дове произхожда хайверът и дали 
произходът му е от див улов или 
е създаден в стопанство за ак-
вакултура. 

Все повече ДНК Все повече ДНК 
профили на рибни профили на рибни 
видове се видове се 
складират в складират в 
базите даннибазите данни

Едно съществено необходимо 
условие за употребата на ДНК 
анализите са базите данни, в ко-
ито се събират ДНК профилите 
на рибите и морските органи-
зми. Сред най-пълните колекции 
с ДНК профили са Fish Barcode of 
Life Project, Онтарио и GenBank 
на Националния център по био-
технология в САЩ (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov).

Европейската база данни, 
(https://fishtrace.jrc.ec.europa.
eu/fishtrace/composite.action) е на 
разположение на лабораториите 
за сравнение на данните. Неза-
висимо от това, някои страни 
членки попълват свои собствени 
интернет бази данни, с цел по-
добряването на контрола върху 
рибните продукти с помощта 
на протеинови и ДНК анализи. В 
Германия, например, каталог с 
цялата база данни е на разполо-
жение за молекулярно биологична 
диференциация на рибата и риб-
ните продукти. Той е свободно 
достъпен и съдържа данни за 
почти всички риби, които да се 
използват при редица аналитич-
ни методи.

Снежана Христова
По сп. Eurofish Magazine, 6/2012
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хлебопроизводствотохлебопроизводството

Хасково 6300, 
ул. Васил Друмев 2 Б, п.к.5

тел.:0888 456 667; 
0888 379 279; 0885 244 368

тел./факс: 038/62 26 00; 62 29 27
e-mail: alexandra_madlen@abv.bg

www.alexandramadlen.com

ДЕКОРИРАНЕ  С  ПОДПРАВКИ 

ДЕКО КУИКДЕКО КУИК®

Тел/ факс: 02/ 974 50 01, 979 07 51
GSM: 0888 915 249

e-mail: teatrading@abv.bg

Фолио за перфектен 
външен цвят и вкус 

на  варени шунки.  

Декорирайте Вашите 
специалитети - 

равномерно, красиво и 
пестеливо !

с едро-натрошени 
подправки !

ОБРАБОТКА НА ВОДИ
♦Омекотяване ♦Филтруване ♦Дехлориране  

♦ Декарбонизация ♦ Обратна осмоза 
♦Премахване на нитрати и сулфати ♦ UV-
дезинфекция ♦ Озонатори ♦ Деаератори  

♦Охладителни кули ♦ Химикали за обработка 
на вода в котелни и охладителни системи ♦ 

Почистване на котлен камък.
Хидро-Хикс-България ООД

тел. 032/ 677 394; тел./факс: 032/ 677 395
4004 гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе” 168 Г

e-mail: office@hydro-x-bg.com
www.hydro-x-bg.com

„ВКВ СОФИЯ” ЕООД

Разработка, производство и въвеждане 
в експлоатация на транспортни 
системи за RGB и PET бутилки. 

Собствен софтуер за управление и 
контрол, гарантиращ нулево износване 
на транспортния RGB амбалаж и нулева 

деформация на PET бутилките.

София, бул. Рожен 22
тел./факс: 02 925 02 03 / 089 5492753

office@vkv-sofia.com
http://www.vkv-sofia.com

София 1784, ул. „Михаил Тенев” №12, 
Бизнес център „Евротур”, офис 17

тел.: 02/ 957 0120; 02/ 955 4960, факс: 02/ 955 4961
 www.biesterfeld-bulgaria.com

Кисeлини и 
киселинни регулатори

Консерванти
Антиоксиданти
Витамини
Пшенични, соеви и 

млечни протеини
Нишестета 

(модифицирани и 
нативни)

Фибри 
Емулгатори
Хидроколоиди
Стабилизатори за 

сладолед
Сухи млека
Лактати
Фосфати и 

фосфатни блендове
Аромати и вкусови 

подобрители
Натурални 

оцветители
Подсладители
Биотехнологични 

и специализирани 
продукти за 
винопроизводството

бизнессправочник
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“КАРИЛ и ТАНЯ”ООД
8602 гр. Ямбол

ул.ГрафИгнатиев №189 
Тел.: (+359 46) 66 92 66
факс: (+359 46)66 94 30 

E-mail: karil_ice@yahoo.com
VAT No.: BG 128020650

www.karil-bg.com

бизнессправочник

• Микробиологични анализи на суровини, 
храни, напитки, фуражи и др. 
• Биохимични и химични анализи на суровини, 
храни, напитки, фуражи и др. (микотоксини и 
други замърсители в храните);
• Качествено и количествено определяне на 
ГМО в растителни и животински суровини и 
хранителни продукти. 

За контакти: доц. д-р Ангел Ангелов
бул. “Марица” 26, гр. Пловдив 4002

тел.: 032/ 603 608 ; факс 032/ 643 108
                         е-mail: angelov@uft-bio.com

УХТ, Пловдив
Катедра „Биотехнология”
разполага със съвременна 

апаратура за извършване на:

“Престиж 96” ООД“Престиж 96” ООД

Производство на висококачествени 
продукти, обикновени и тунквани 

вафли, тунквани бисквити със 
знака на “Престиж”

5000 Велико Търново, 
ул. Никола Габровски 98, п.к. 112
+359.62 61.41.41; +359.62 64.58.51

+359.62 64.07.33 
Факс: +359.62 61.41.15

e-mail: office@prestige96.bg
www.prestige96.bg

“ПИЛ КО” ЕО ОД        “ПИЛ КО” ЕО ОД        

Производство и преработка 
на пти че ме со

7200 Раз г рад, 
Индустриална зона, П.К. 181
тел.: 084/ 66 10 86; 66 10 87

факс: 084/ 66 10 92
e-mail: pilko@mbox.digsis.bg

“ДИ МИ ТЪР “ДИ МИ ТЪР 
МА ДЖА РОВ-2” ЕООД  МА ДЖА РОВ-2” ЕООД            

Млекопреработваща 
индустрия

ул. Ильо войвода 3, ет. 3
тел.: 032/ 907 006; 0339/ 2425 
факс: 032/ 907 004; 0339/ 2307

e-mail: madjarovi@mail.bg

1592 София, бул. Асен Йорданов 14
тел.: 02/ 965 13 14; факс: 02 978 95 53

www.bioenzyma.com

БЕБ – БЕБ – 
БИО ЕНЗИМА БИО ЕНЗИМА 
България ООДБългария ООД

Дистрибуция на киселини, лактати, 
високо пречистени минерални продукти, 

винопроизводство и лозарство, 
козметика,

пивоварство, месопроизводство  
препарати за почистване  и 

дезинфекция, за дома и септични ями, 
ензими, антипенители.

Специално за сладкарската промишленост!
www.edimexbg.com  

Предлагаме печени, белени, 
рязани и пакетирани фъстъци, 
калибровани според 
изискванията на клиента.

тeл./факс 0610 55191, 
e-mail: office@edimexbg.com

edimex_et@abv.bg

Вакуум 
опаковки 
по 10 кг.

МИЛМЕКС ООД
Шоколадена фабрика Милмекс 

ППроизводство роизводство 
на широка гама на широка гама 

шоколадови изделияшоколадови изделия

2227 Божурище, бул. Европа 156, ПК 25
тел.: (02) 993 29 00, 490 12 36
факс: (02) 993 32 25, 490 12 3

e-mail: info@milmex.eu
web: www.milmex.eu

Шоколадова 
фабрика 

Анимекс 98
Т +359 2 920 43 09
F +359 2 920 00 07
animex98@abv.bg

http://www.animex98.com

ЕЛИТ- МЕС ЕЛИТ- МЕС 
Минев-Родопа- Минев-Родопа- 

В.Т. ООД В.Т. ООД 

Велико Търново, ул. Гара Трапезица 11
Тел: +359 62 612 124

Факс: +359 62 612 133
E-mail: elit_mes@mail.bg 

http://elitmes.bg

Производство на малотрайни, 
трайни варено-пушени 

колбаси и сурово-
сушени месни 

деликатеси



47
4 /13

бизнессправочник

Производство на месни кулинарни 
заготовки - порционирани, замразени, 

готови за директно влагане, с 
насоченост конвектомати, скари и 

фритюри в търговски вериги. 
ISO 9001:2008.

Варна, ул. “Лиляна Ставрева” 8,
Произв. база: бул. “Хр. Смирненски” № 33, 

тел.: 052/511 479; 511 480; 
тел/факс:052/511 437

РЕЦЕПТАТА ЗА УСПЕХ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ХРАНИ И НАПИТКИ

КУК-България ЕООД
4003 Пловдив, Г. Бенев № 3

тел.: 032 / 94 67 60; факс: 032 / 96 75 58
offi ce-bg@kuk.com

гр. София, кв. “Малашевци”, ул. “Рояк” № 43
тел.: 02/ 936 72 25; факс: 02/ 936 78 06

мобилен: 0888 63 65 10
www.aeabulgaria.com

Производство на 
висококачествени сладкарски 

продукти с контролиран произход 
на суровините и вкусови качества 

близки до тези на домашно 
приготвените сладкиши

“АЕА” ООД“АЕА” ООД

Захарни Заводи АД е най-
големия комплекс в България за 
производство на захар, захарни 

изделия, спирт и опаковки.

гр. Горна Оряховица
ул. “Свети Княз Борис I” 29 

тел.: 0618/69500
факс: 0618/21709

e-mail:office@zaharnizavodi.com

6000 Стара Загора, 
кв. Индустриален, П.К. 285;

Тел.: 042 617101;
Факс: 042 601069;

e-mail: gradus@mbox.contact.bg

“Градус-1” ООД

Производство 
на пилешко месо 

и пилешки продукти, разплодни 
яйца, еднодневни пилета; богата 

гама охладени и замразени 
птичи продукти, полуфабрикати, 

деликатеси и колбаси. 

“РАДУЛОВ” ЕООД

Газирани, 
негазирани 

напитки
 

6010 Стара Загора 
Индустриален квартал

тел.:  042/ 60 47 46,
факс:  042/ 63 84 23

e-mail: radulov@mail.orbitel.bg 
www.radulov-bg.com 

6300 Хасково
жк. Орфей бл. 17, вх. Б ап. 24

Тел.: 0887 256 919
е-mail:dipi_eood_hs@abv.bg

www.torti-dipi.com

„ДИПИ” ЕООД„ДИПИ” ЕООД

Производство Производство 
на сладкарски на сладкарски 
изделияизделия

9300 Доб рич, 
ул. “Го це Дел чев” 19

Тел.: 058/ 600624, 600 709
Факс: 058/ 600168

Е-mail: savimex@dobrich.net

Про из вод с т во 
на хляб, солети 

и ма ка ро не ни из де лия 
“Злат на Доб ру джа”

“СА ВИ МЕКС” ЕО ОД

с.Дончево 9354, общ. Добрич, ПК 408
www.zora-donchevobg.com 
e-mail – zora@netplusdb.bg 

тел.:058/ 62 66 12; факс: 058 / 62 27 66

Традиция в производството 
и търговията с яйца за консумация 

в страната и чужбина. 
Дневно производство от 

450 000 броя яйца. 
Затворен цикъл на производство, 
съобразен с изискванията на ЕС. 

КемОксайд ООДКемОксайд ООД
Почистващи препарати 

и дезинфектанти за ХВП.  
Дезинфектант за питейна вода Eoxide LQ 

(0,75% разтвор на хлорен диоксид).
100% микробиологичен контрол, без 

никакви вредни остатъчни продукти от 
дезинфекцията.

София 1616, кв. Бояна,
ул. Кумата 77, секция 6, ап. 8

тел. / факс: 02 441 3080; моб. 0885 011 106
www.chemoxide.bg;    info@chemoxide.bg

“ЗЕНА” ООД

Пълна гама санитарни помпи от неръждаема 
стомана, устройства за обливане и 
миене, бъркалки. Пълна гама арматура и 
принадлежности от неръждаема стомана. 
Пластмасови блок форми за сирене. 
Хомогенизатори 
и сепаратори.

6300 Хасково, 
пл. Общински 5
тел./факс: 038/ 626 042
склад тел.: 038/ 620 256
e-mail: zena@zena-bg.com; www.zena-bg.com

„77K” ООД „77K” ООД 
Газирани и негазирани 

напитки; напитки 
“Фонтана”, студен чай, 
тонизиращи напитки

2300 Перник, 
ж.к Кристал, з-д Кристал
тел./факс: 076/ 631 320
e-mail: pernik77k@abv.bg; 

fontana77k@abv.bg



Всичко, което можете да си представите е реално!

Pablo Picasso

ФИРМЕНИ ПРОДУКТОВИ КАТАЛОЗИ

ЕТИКЕТИ

ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ

СПИСАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННИ БЮЛЕТИНИ

ВЕСТНИЦИ

КНИГИ 

ПЪЛЕН НАБОР ОТ ПОЛИГРАФИЧЕСКИ УСЛУГИ…

София, кв. Горна баня, бул. Николай Хрелков 2А,

Тел.: 02/ 957 8800; 957 8805; office@ifodesign.net www.ifodesign.net






