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Здравейте, 

уважаеми читателю,

Уж лятото си отива, а горещините си останаха… То в нашата 
страна немалко неща са си на уж, ама нейсе, запуши я, както 
често пише един български литературен класик.

Все пак, да си дойдем на думата. Ваканциите приключват, 
телефоните лека полека почват да звънят, поканите за съби-
тия в интернет пространството също бележат ръст – животът 
започва. Та и ние от списание ХВП с този брой излизаме от 
лятото и ви каним на първото за сезона събитие – заповядайте 
на щанда ни по време на Международния технически панаир 
в Пловдив. Освен специализирана литература, ще ви предло-
жим и новото актуализирано двуезично издание на Каталог 
„Хранителна и питейна индустрия в България“, ще можем да 
обменим мисли, да споделите своите виждания за списанието, 
за проблемите в отрасъла, за бъдещата ни дейност. 

Следващата ни покана е за всички производители, за които 
опаковката е нещо важно. Ако имате новаторски опаковки, 
включете се в седмото издание на Национален конкурс за 
най-добра опаковка „Приз Пак 2015“. Ако няма с какво да се 
похвалите, заповядайте на нашата конференция „Съвременни 
тенденции и нови технологични решения в опаковането на 
храни и напитки“, за която сме поканили интересни лектори 
с полезна и практически насочена информация. Разбира се, 
тази покана се отнася и до онези от вас, които осигуряват за 
хранителната и питейна индустрия машини и материали за 
опаковане на храни и напитки. Включете се в двете събития с 
новостите, които предлагате.

И понеже тук мястото е ограничено, позволявам си да ви 
поканя да отделяте по 5-10 минути дневно от времето си, за да 
поглеждате в нашия сайт www.fpim-bg.org. Там ще намерите 
пълна информация за организираните от нас събития, за биз-
нес пътуванията по световните форуми за храни и напитки, 
както и актуална информация за случващото се в отрасъла и 
покрай него…

Накрая, но не по важност, както се казва в стандартните до-
клади, списание Хранително-вкусова промишленост Ви кани да 
се включите в абонаментната ни кампания. Как? Много просто –
като се абонирате за него… А ако го направите до края на но-
ември получавате и традиционните 10%  отстъпка. Само ще до-
бавя, че цената за абонамента вече пета година си е същата… А 
на сайта ни е качена анкета – Какъв абонамент предпочитате –
за хартиено издание, или за електронен вариант. Очакваме 
предпочитанията ви, за да се ориентираме и ние.

И накрая отново ви каня: да ползвате нашия сайт, да участ-
вате в организираните от нас събития, да пътувате с нас по 
света, да четете сп. ХВП…

Благодаря Ви!
Петко Делибеев

гл. редактор
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По инициатива на браншови организации от 
хранителната промишленост в края на юли бе 
проведена  работна среща със съветниците на 
министъра на земеделието и храните проф. д-р 
х.к. Хинрих Майер-Жерболе и д-р Илиян Костов. 
Акцент в срещата бе идеята за единна хоризон-
тална рамка, осигурена от нов закон, като бе 
дискутиран проектът на Закон за безопасност 
на хранителната верига.

Презентация по новия проект за закон беше 
направена от д-р Илиян Костов. Той се спря на 
достиженията от 2007г. досега на Европейско-
то право в областта на здравето на животните 
и хуманното отношение към тях, страничните 
животински продукти, фуражите, храните, 
фармацевтичните продукти и проследимостта, 
зоо-технологичните изисквания  и кръстосаното 
съответствие, които са актуализирани и дораз-
вивани в този период най-вече под формата на 
регламенти.

Той изтъкна, че този процес продължава и 
целта е настоящето вертикално законодателство 
на ЕС, състоящо се от около 75 основни дирек-
тиви и регламенти да бъде заменено с около 
10 базисни рационализирани въвеждащи 
Регламента.

Д-р Костов подчерта, че в съответствие с под-
хода на ЕС е необходимо създаване на единна 
хоризонтална българска правна рамка за цялата 
верига по отношение на:
 общите принципи и задължения на заин-

тересованите страни,
 единна и уеднаквена структура и система 

за прилагане на достиженията на правото на ЕС 
(където е приложимо) в националното законода-
телство,
 прилагане на финансов бюджет на ЕС за 

сектора.
Целта е опростяване, рационализиране и за-

пазване на съществуващите секторни политики 
на българското законодателство, като и верти-
кални мерки по новата българска хоризонтална 
рамка (виж. схема 1).

В този контекст бе определена и отговор-
ността на ведомствата за държавната политика 
по хранителната верига, като в общи линии 
най-голяма е отговорността на МЗХ, чийто при-
оритет влизат: здраве на растенията;  здраве на 
животните и аквакултурите; хуманно отношение 
към животните; ветеринарномедицински про-

Нов закон 
за хранителната 
верига

дукти; фуражи; храни, с изключение на водите; 
странични животински продукти и производни 
продукти; ГМО, храни и фуражи; лабораторно-
диагностична и научноизследователска дейност 
в областта на хранителната верига; обучение на 
персонала; изискванията на национални и раз-
работени от браншови организации стандарти; 
зоонози при животните; пускането на пазара на 
ГМО или комбинация от тях като продукти или 
съставка на продукти; посевния и посадъчен 
материал; развъдната дейност.

Министерство на здравето трябва да регу-
лира отношенията в сферата на: бутилирани 
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натурални, минерални, изворни и трапезни 
води; зоонози при хората; здравни претенции; 
храни със специално предназначение. 

Регулацията на освобождаването на ГМО в 
околната среда и пренасяне на ГМО логично 
трябва да е ангажимент на МОСВ.

Разгледани бяха правомощията на компе-
тентните органи, които извършват анализ и 
управление на риска, осъществяването на офи-
циалния контрол в страната и съответно осигу-
ряването на средства за него. Според д-р Костов 
много важна е и координацията между всички 
тези структури както в страната, между държа-
вите-членки, така и на ниво Европейски съюз.

В края на своята презентация докладчикът 
изтъкна предимствата от създаването на единна 
хоризонтална българска правна рамка, урежда-
ща изпълнението на вертикалните технически 
сектори в съответното законодотелство. Той 
акцентира, че в новата хоризонтална и верти-
кална правна рамка на ЕС е направена  оценка 
на положението на малките и средни предпри-
ятия,  като са разработени специфични правила 
за тяхната работа, за да се намали администра-
тивната тежест, без да се прави компромис с 
безопасността на храните

Като се има предвид сегашната структура 
и ролята на българската хранително-вкусова 
промишленост,  малките и средни предприятия  
„играят“ решаваща роля, поради което единна, 
опростена и ефективна правна рамка за цялата 

хранителна верига е важна и като принос за 
състоянието на икономиката и заетостта. Създа-
ването на стандартите за безопасност и качество 
ще позволи на сектора да расте и да бъде конку-
рентоспособен в световен мащаб. 

Презентацията предизвика оживена диску-
сия по темата, в която активно се включи и проф. 
Жарболе, според когото законовата система е 
работеща и сега, но има нужда от уеднаквяване 
и създаване на общи правила. Той даде приме-
ри със системите в страните от ЕС. Въпросите, 
които бяха отправени към проф. Жeрболе, бяха 
свързани най-вече с вътрешнообщностните 
доставки. Проф. Жeрболе предостави на учас-
тниците в срещата доклади за: организацията 
на официалния контрол в различните страни; 
ставките на ДДС за храните, прилагани в другите 
европейски страни; Европейско проучване на 
хонорари или такси, събрани в държавите-член-
ки за покриване на разходите, направени за 
официалния контрол и т.н. 

Срещата бе наистина полезна и постави 
основите на диалог и взаимно сътрудничество 
между държавните институции и браншовите 
организации, от който необходимост имат и 
двете страни. Подобно становище застъпиха и 
проф. Жeрболе и д-р Костов, които увериха при-
състващите, че такива срещи ще продължат да 
се правят, тъй като са полезни и важни.
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ЗЗа да потърсим решение на този проблем, 
ние отдавна развиваме идеята за работа 
с висшите и средни училища, подготвящи 
кадри за нашия бранш. Въпреки деклара-

циите на Министерство на образованието, че се 
подготвят много кадри, оказва се, че или кадрите 
не са подготвени за това, което ги очаква в реал-
ния живот, или не са достатъчно мотивирани да 
отидат в местата, където са консервните фабри-
ки. Не е тайна за никого, че обикновено консерв-
ните фабрики са в не толкова желани места като 
региони. Един от факторите е, че инфраструк-
турата в България все още е на много  
ниско ниво… Освен това условията за 
живот в местата, където са нашите фа-
брики, са доста по-непривлекателни за 
младите от тези в големия град… На-
кратко, подготвените кадри, доколкото 
ги има, съвсем не им е мечта да отидат 
да работят там. 

Да, но тези фабрики произвеждат 
продукт, произвеждат стока, която до-
бре се продава и се търси. А на всичко-
то отгоре и фирмите въведоха безкрай-
но много подобрения, много добра 
техника и технология, нови, иноватив-
ни продукти и именно поради това им 
трябват обучени хора. В период от ня-
колко години опитвахме всяка фабрика 
да си реши сама проблема, като покани 
студенти от региона, в който се нами-
ра. За целта разменяме списъци на за-
вършващите нашата специалност в УХТ, 
като Съюзът предоставя информацията 
на членовете си и фирмите отправят по-
кани към завършващите да отидат при 

тях на работа. Но до момента мисля, че можем да 
се похвалим само с две попадения. 

Именно това ни накара да ревизираме своя 
подход на работа. Решихме да опитаме на по-ви-
соко ниво, като се срещнем чрез Катедра “Кон-
сервиране и хладилна технология” със самите 
студенти. Организирахме такава среща през май 
месец тази година. На нея присъстваха студенти 
от втори до пети курс, а от наша страна участваха 
членовете на Управителния съвет на Съюза, като 
всеки от тях е и собственик на фабрика. Среща-
та бе последвана и от среща с ректора на УХТ

Образование, опит и 
взаимен интерес
Всеизвестно е, че много от секторите в 

хранителната индустрия изпитват сериозен 

проблем с кадрите. Сред тях са и производителите 

на консерви. Тези от вас, които следят нашия 

сайт (www.fpim-bg.org) навярно си спомнят 

една информация за посещение на студенти от 

Университета по хранителни технологии в Пловдив 

(УХТ) в няколко консервни фабрики. За този опит на 

Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци 

да помогне на своите членове за намиране на 

решения за проблема „кадри“, а и за други действия 

в тази посока разказва инж. Антоанета Божинова, 

изпълнителен директор на Съюза: 

В един от цеховете на Фрукто Сливен…



браншовици
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от миналото – наши фирми бяха сключили лични 
стипендии с лица, които са от региона им. Дали 
защото не намериха правилния човек, когото да 
поканят за стипендиант или защото очакванията 
са били различни както от едната, така и от друга-
та страна, за съжаление стипендиантите така и не 
продължиха в предприятието, което им изплаща-
ше стипендиите през годините.

Но така или иначе ще работим и в тази посока. 
И се надявам тя да бъде една от печелившите по-
соки, защото ми се струва, че когато ангажимен-
тът е ясен и двете страни са наясно какви задъб-
жения поемат, тогава вярвам, че и резултатите ще 
са благоприятни.

Имаме и други, все още сурови идеи, но се 
надявам да получат отзвук и от двете страни. 
Първо, това е провеждане на съвместни инициа-
тиви, с които да включваме студентите в съюзния 
живот. Очакваме от тях да дойдат предложения, 
за които имаме виждания –  например да бъде 
разработен нов продукт, дори и само като идеен 
проект, не е необходимо да бъде продукт, който 
да изработят и представят в готов вид; може да 
бъде някаква идея за организацията на работата, 
така че предприятията да станат по-привлекател-
ни за младите хора. Защото има 
предприятия, които вече работят 
по темата, но има и такива, които 
не могат да намерят млади хора, с 
които да споделят мнения и да из-
работят стратегия в тази посока.  

Много ми се иска по някакъв 
начин да направим контакт и със 
средните училища, които за нас 
също са важни. Но на всички сре-
щи с МО се казва, че нашите па-
ралелки не били атрактивни, не 
били харесвани, затова повечето 
са закрити. А в хранително-вкусо-
вата промишленост образование-
то е на първо място, опитът, който 
се придобива, е на второ, но на 
трето място е желанието посто-
янно да надграждаш знанията си. 
При нас процесите търпят много 
бързо развитие, новите продук-
ти трябва бързо да отговорят на 
очакванията и само човек с много 
знания и желание за генериране 
на новости би могъл да отговори 
на тези очаквания. 

В тази връзка за нас средно-
то образование се оказа много 
сериозен проблем. Типични цен-
трове, в които се произвеждаха 
средни кадри, като Плевен, Стара 
Загора, Хасково вече нямат тази 
специалност. Може би само Плов-
див донякъде е запазил, макар и 
с малък брой ученици, желанието 
за създаване на специалисти за 
консервната промишленост. Ос-
таналите просто са закрити. А се 
оказа, че това е един сектор на 
ХВП, който  има добра реализа-

ция на продукцията си на външни пазари и шан-
совете му да се развива са сред най-сериозните в 
хранителната индустрия на страната. 

Една от актуалните теми за отрасъла в мо-
мента е необходимостта от изменение в норма-
тивната база, регламентираща хранителната 
индустрия. Зная, че сте в групата, работеща по 
новия Закон за храните. Споделете накратко до-
къде стигнахте.

Аз съм в работната група и мога да кажа, че 
вече са готови много и добри текстове. За моя ра-
дост повечето от браншовите организации вече 
са подготвени по темата. За разлика от предишни 
години, когато се започна работа по първия ва-
риант на Закона, подготвените бяха много малко. 
Затова тогава се правеха и компромиси. Извър-
вяхме немалък път, видяхме какви са проблеми-
те. Сега се стараем компромисите да се сведат до 
минимум и се надявам, че ще е така. Друго поло-
жително условие е, че интензивното променяне 
на законодателството малко поспря и ние можем 
с новата концепция да направим един текст с по-
дълготраен живот във времето.

Петко Делибеев 



 „Свинско печено с кнедла“, „Джолан с карто-
фена салата“ или известните „Вайсвурст с брет-
цел“  – от ранния 19-ти век бирарията в сърцето 
на Мюнхен е синоним за баварска кухня и кул-
тура. Зад кулисите обаче се крие свръхмодерна 
техника. През 2012 г. двамата управители Миха-
ел и Волфганг Шпергер изграждат нова произ-
водствена база в Брунтал, на няколко километра 
от Мюнхен. Върху 2000 квадратни метра са 
поместени месарски цех, пекарна и сладкарски 
цех, като на ден тук се произвеждат от четири до 
шест тона хранителни продукти.

При планирането на ИТ-структурата за новия 
филиал двамата братя се спират на цялостно-
то решение на CSB-System – „Чрез браншовия 
софтуер имахме бърз напредък що се отнася до 
прозрачност, ефикасност, точност и бързина. 
Всичко това води до факта, че ние можем да 
сервираме нашите продукти още по-пресни.“

Всички процеси на предприятието са свър-
зани помежду си – от снабдяването през произ-
водството до управлението на високи стелажи 
и комисионирането. Придружаващите процеси: 
управление на качеството, мениджмънт на 

хранителни стойности, мениджмънт на техни-
ческата поддръжка, управление и планиране на 
персонал, както и системата за управление на 
взаимоотношенията с клиентите и бизнес анали-
за също изцяло са интегрирани в една система. 
ИТ-подпомогнатото детайлно въвеждане на дан-
ни се грижи за нужната прозрачност на всички 
процеси. Цялата важна информация за сурови-
ните се въвежда още при приема на стоки и е на 
разположение за следващите процеси.

Софтуер управлява 
автоматизиран склад

Сърцето на материалния поток е автоматизи-
раният склад. Той предлага близо 2000 места за 
поставяне на каси и се използва за складиране 
и изписване от склад както на суровини, така 
и на готови продукти. Управлението на всички 
складови процеси, както и управлението на 
местата за поставяне се извършва изцяло чрез 
CSB-System. „С пускането в експлоатация на 
софтуерно управляемия склад ние можахме да 
намалим складовите наличности, да повишим 
свежестта на продуктите и да понижим обо-
ротния капитал. Забележително е, че на година 
ние имаме не повече от 600 евро разходи за ток 
за всички складирания и изписвания от склад“, 
казва Волфганг Шпергер.

За да се осигурят възможно най-кратки пъти-
ща на служителите в процеса на работа и да се 
постигне висока производителност, всеки отдел 
има свой собствен достъп до склада. За всяка 
област са инсталирани CSB-управлявани, мул-
тифункционални работни места (CSB-Racks1), на 
които служителите могат да складират каси, да 

1  CSB-Racks ® – специален индустриален компютър 
за въвеждане на производствени данни онлайн и в 
реално време по продължение на информационния и 
материален поток, които се приемат директно в 
ERP-системата

Hofbräuhaus в Мюнхен е притегателна точка 

за гладни и жадни гости от цял свят. Тъй като 

изискването за качество е високо, всяко ястие се 

приготвя в собствено производствено предприя-

тие, за да може бързо да се обработи в кухнята и 

да се сервира – една концепция, която успява бла-

годарение и на най-модерните информационни 

технологии от CSB-System.

Домашно приготвено 
за Hofbräuhaus



ги изписват от склад и директно да извършват 
съответните завеждания.

Става дума за новите E-Performance каси, 
в чиито баркод се съдържа вграден етикет 
(Inmould Label) с GRAI (Global Returnable Asset 
Identifi er). GRAI-номерът се идентифицира при 
складиране чрез стационарен скенер, допълни-
телно на CSB-Rack се въвежда вътрешният пар-
тиден номер на артикулите, определя се теглото 
и съдържанието се „свързва“ с касата. 

Чрез интегрираното Управление на складови 
места софтуерът по всяко време знае актуал-
ното складово място на суровините и готовите 
продукти. С потвърждението на екрана за скла-
диране се дава сигнал към програмируемия 
логически контролер (PLC) и касата се складира. 

Рецептурните предписания 
гарантират качество

Производството също бе оптимизирано с 
помощта на CSB-System. Във всички отдели са 
инсталирани ИТ-работни места с интегрирани 
везни, на които се обработват производствени-
те партиди. Тук софтуерът прецизно задава за 
всяка рецепта, кои суровини в какво количество 
могат да се използват. Чрез стриктните рецеп-
турни предписания са гарантирани не само 
ефективни процеси и оптимизираната употреба 
на материала, но също така и постоянно високо 
качество. С едно натискане на копчето състав-
ките се изписват и подготвят от високо-стелаж-
ния склад вече „предварително партидирани“. 
Производствената кухня подготвя, доколкото е 

възможно, ястията, така че в Hofbräuhaus само 
да трябва да бъдат сготвени докрай и приготве-
ни за поднасяне. Готовите продукти се претеглят 
и въвеждат в системата, етикетират се с GS1 
128-баркод и се складират. Също толкова лесно 
артикулите се изписват отново от склад, за да 
бъдат комисионирани

Оптимални процеси в 
гастрономията 

В бирарията на Hofbräuhaus също се използ-
ва ИТ-решение от CSB-System. 
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Волфганг Шпергер: „По този начин се получава  
най-добрата интеграция между производство 
и ресторант.“ От 2011 г. стъпка по стъпка бяха 
наново структурирани и оптимизирани про-
цесите в ресторанта и кухнята. Важна част от 
модернизирането беше свързването на всички 
ресторантски компоненти към централната ERP-
система: днес автоматите за наливни напитки, 
хладилниците с техника за претегляне, кафе ма-
шината, ключалката за сервитьора, платежната 
система с кредитна карта и принтера за касови 
бележки и фактури комуникират директно с 
CSB-софтуера.

Хайлайт е ресторантьорската каса със сен-
зорна функция. Всеки от 100-те сервитьора на 
смяна може да се регистрира със своя серви-
тьорски щифт и да изпълни целия процес на 
заявка, включително и издаването на фактура. 
Завеждане, сторно, корекции, разделяне и пре-
насочване на завеждане – всякакви процеси се 
извършват централно с касовото решение.

Мощната каса допринася за оптимално уп-
равление на ресторанта и подобрява също така 
процесите в производство, склад и кухня. Така 
готвачът получава на екрана на своето работно 
място визуален преглед на ястията, които трябва 
да приготви. При съобщението за завършване, 
респ. при сервиране на храната, ястията се „раз-
падат“ на своите съставни части и се завеждат, 
като по този начин в кухнята се осигурява авто-
матично дозареждане на склада, а в Брунтал –
производство съобразено с потребностите.

Диспозицията на наличностите за зареждане 
и на управление на производството има като 

ЦСБ-Систем България
ул. Преслав 19, 4000 Пловдив
Тел/Факс: 032/648-988
e-mail: info.bg@csb.com
www.csb.com

Адам Стеч
Адам Стеч е член на ръковод-
ството на CSB-System в Полша 
и е отговорен за продажбите 
на браншови решения за хра-
нителната индустрия в Европа 
 

Георги Филчев
Георги Филчев, консултиране 
и продажби при ЦСБ-Систем 

България ЕООД

последствие значи-
телно намаляване 
на прекомерното 
зареждане със 
стока. Това води до 
голяма икономия на 
използваните мате-
риали и се отразява 
добре на малката 
площ в бирарията. 
Освен това Плани-
рането на меропри-
ятия е интегрирано 
директно в централ-
ното Управление 
на проекти. С този 
модул се управляват 
всички запитвания 
за мероприятия, из-
готвянето на офер-
ти, както и обработ-
ката на поръчките.

„С  CSB-System ние 
можем оптимално 
да управляваме 
всички предприя-
тия и дейности, 
обхващайки всички 

филиали. Конкретни цифри за складови налич-
ности, потребления и стокови продажби са на 
разположение по всяко време. Тъй като днес ние 
можем да работим по-ефективно, по-бързо и 
по-точно, инвестицията в софтуера се възвър-
на бързо“, твърди Шпергер.
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тенденции

2.  – Белгия.
 Производител на инулин и олигофру-

ктоза, извлечени от корените на цикория, биологично чист 
продукт. Пребиотикът инулин е одобрен от EFSA като 
полезен за чревното здраве и може да се използва като 
здравна претенция.

брашна и нишестета, оризов сироп, оризов протеин, функ-
ционални оризови блендове. Световен доставчик на голе-
ми, водещи фирми в хранителната индустрия по целия свят. 

Качество, сигурност и устойчивост – 
три са ключовите думи за консумато-
рите през третото хилядолетие – все 
по-внимателни към здравословното 

хранене и все по-търсещи да предлагат на 
трапезата си продукти в съответствие със 
своите нужди. Както е вярно, че кризата 
през последните години драстично намали 
покупателната способност на семействата, 
принудени да направят по-рационално съ-
държанието на количката за пазаруване, така 
също е вярно и че голяма част от италианците 
остават верни на известната марка, защото 
е синоним на традиция, гаранция и надежд-
ност. Потвърждение за това е изследването, 
озаглавено „Стойността на качеството 
– марковите продукти и очакванията на кон-
суматорите“, осъществено от AddedValue за 
седмичника „Оджи“ (Oggi) и за „Чентромарка“ 
(Centromarca) – Асоциация, която обединява 

над 200 фирми от секторите: храни, стоки за 
бита и стоки за дома. Изследването, напра-
вено с цел да проследи отношенията между 

Известна марка – 
mon amour

Катя Бионди



Брандовете се утвърждават на върха на 

потребителските предпочитания. Основно е 

спазването на стандартите за качество, но 

и за околна среда.

Реквизитите, които не бива да 
се пренебрегват:

- Да се осигури глобално качество 
на собствените крайни продукти и на 
всички използвани суровини;                

- Да се насърчава произведеното 
в Италия като идеална причина да се 
вярва в качеството му;                               

- Да се реализират доходни 
натрупвания от опита и утвърдената 
марка;                                                                

- Да се работи за изграждане 
на адекватно отношение към 
консуматора, основано на доверие и 
внимание към неговите потребности.
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Какви са очакванията на консуматора по отношение на марковата 
индустрия във връзка с нейните стратегии?

 Отговори в % 

Да реализира своето производство в Италия                                                          56
Да бъде устойчива и да намалява въздействието на
своето производство и продукти върху околната среда                                          50 
Да инвестира в младите и в тяхното професионално 
развитие във фирмата                                                                                               49
Да работи етично и отговорно                                                                                   43
Да бъде ангажирана със социални инициативи                                                       28 
Да има активна роля на територията, в която работи                                             21 
Да има добра репутация                                                                                            18
Да се говори позитивно за нея                                                                                   18
Да е представена и в чужбина                                                                                   10
За нея да говорят приятели, колеги, роднини                                                            6
Цитирани най-малко веднъж в първите три позиции                                    N = 2.416

Брой на анкетираните: 5 880; техника на извадката CAWI; период на изследването: 
октомври – декември 2014; източник: Centromarca

е високият брой онлайн 
участници в изследването, 
втората –  разнородност-
та на анализираните при-
мери, добре разпределени 
върху цялата национална 
територия и следовател-
но представителни за 
италианското население. 
Резултатите са един добър 
източник, който фирмите 
могат да ползват, за да 
извличат полезна инфор-
мация за своята дейност“.

Въпросниците бяха 
съсредоточени върху оч-
акванията на консуматора 
по отношение на марката 
в бъдеще и по-точно във 
връзка с периметъра и 
дейностите, които трябва 
да бъдат защитавани, за да се концентрират 
след това върху шест зони за изследване: 
характеристиките на продукта, образа в 
съзнанието на потребителя, достойнствата 
на продукта, представата, която една фирма 
създава за себе си, изградената репутация 

и индивидуалните ѝ характеристики. Из-
следването е проведено в рамките на Наци-
онален конкурс с награди, организиран от 
седмичника „Оджи“ в сътрудничество с „Чен-
тромарка“, който привлече 23 предприятия, 
работещи в секторите храни, стоки за бита, 
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КК расимир Савов: И друг път ми е поста-
вян подобен въпрос. Най-напред бих 
искал да отбележа няколко основни 
момента от дейността на Института 

през тези 25 години: той винаги е бил тясно свър-
зан с предприятията от целулозно-хартиената 
промишленост и затова след 1990 г. заедно изпи-
тахме трудностите на прехода. Първото сътресе-
ние дойде когато ДСО „Целулоза и хартия” беше 
закрито и всички предприятия, в т.ч. и ИЦХ, стана-
ха самостоятелни. Ключов проблем за отрасъла 
беше приватизацията. За съжаление тя не нався-
къде беше успешна. Някои предприятия, считани 
за много перспективни, бяха ликвидирани – на-
пример „Рулон“ Искър-София, ЗМК Никопол, „Пи-
ринхарт“ Разлог. За съжаление и други дружества, 
които имаха своето важно място в отрасъла, също 
отпаднаха предимно по субективни причини. Тук 
бих споменал ЗКМО и „Горхим“ в Кочериново, „Ле-
силхарт“ Силистра, КЦХ-Мизия.

Но трябва да подчертая нещо много важно 
– ИЦХ никога не е бил на бюджетна издръжка. 
Преди 1990 г. той сключваше двустранни догово-
ри с предприятията от отрасъла, или тристранни с 
участието на ДСО „Целулоза и хартия”, за провеж-
дане на приложни изследвания и внедряването им 
в производството. Имахме  натрупан опит и през 
1998 г. Институтът беше приватизиран, като съ-
трудниците му закупиха мажоритарен пакет от ак-
ции. Целта ни беше да запазим основния предмет 
на дейността си. Фактът, че ИЦХ съхрани и разви 
дейността си в годините на прехода, показва необ-
ходимостта от съществуването на такава органи-

зация и дава основание да твърдим, че приватиза-
цията му е успешна.

А днес как се оправяте, като имам предвид кол-
ко се сви тази индустрия?

По-рано ИЦХ активно участваше при пускането 
и усвояването на ново оборудване и технологии, но 
днес възможностите за сключване на подобни дого-
вори са ограничени поради наистина малкия брой 
останали работещи предприятия. Още повече, че 
сега големите мултинационални фирми внедряват 
оборудването си с готови технологични решения и 
това налага вписване на дейността ни в областта на 
технологични консултации, маркетингови проучва-
ния, анализи и информация, свързани с целулозно-
хартиената промишленост. 

Освен това ИЦХ активно работи по проекти, съ-
финансирани от Националния иновационен фонд 
към Агенцията за насърчаване на малките и средни-
те предприятия и по Оперативните програми „Раз-
витие на конкурентоспособността на българската 
икономика” и „Развитие на човешките ресурси”. 
Разработени са технологии за производство на мас-
лоустойчива хартия и водоустойчив вълнообразен 
картон, които в голяма степен могат да се използват 
в хранително-вкусовата промишленост. 

Независимо от трудностите и кризата през 2008- 
2010 г., Институтът закупи и пусна в действие пилот-
на инсталация за нанасяне на покрития върху хартии 
и картони, обнови техниката за изпитване в акреди-
тираната по ISO 17025 лаборатория със съвременни 
апарати и модернизира производствената си база. 
Това позволи през 2011 г. тя да получи статут на одо-
брена от IKEA лаборатория за изпитване качеството 

50 години трудно, 
но успешно развитие

За никого не е тайна, че в годините на 
„славния ни преход“ голяма част от съ-
ществуващите научно-приложни инсти-
тути не успяха да оцелеят. Няма да се спи-
раме на загубите, които понесе страната 
от този тъжен факт, колко специалисти 
трябваше да захвърлят дипломите си или 
да поемат през границата…

И все пак има и такива, които устояха 
на обективните, а в немалко случаи и су-
бективни фактори, съхраниха се и днес 
не само съществуват, ами отбелязват и 
50-годишен юбилей. Иде реч за Института 
по целулоза и хартия (ИЦХ) и за неговия 
директор, господин Красимир Савов, кой-
то го ръководи през всичките 25 години на 
прехода. Логично попитах как се постига 
това при тези условия?  





на опаковъчни материали. Нашата лаборатория все 
повече се налага със своята компетентност и незави-
симост за изпитване на влакнести материали, хартии 
и картони.

Друга част от програмата ни за преструктурира-
не е Образователният център. Още през 1991-1992г. 
имахме активни контакти с Papiermacherzentrum в 
Гернсбах (Германия) с идеята за създаване на съв-
местен център за обучение. Тогава обаче нашето 
общество, в т.ч. и нашата промишленост, още няма-
ха готовност за това. През 2004 г. беше лицензиран 
Центърът за професионално обучение за провеж-
дане на обучение на работници и служители по заявка на 
предприятия  в отрасъла и на фирми и организации извън 
него. Една от целите ни е да разширим международ-
ните си контакти. Що се отнася до програмите на ЕС, 
сътрудници на Института вече участваха в работни 
групи по проект на COST (European CO-operation in 
the Field of Scientifi c and Technical Research) на тема 
„Граници на рециклиране на хартията“.

Голяма роля за популяризирането на отрасъла 
в страната и особено в чужбина има издаваното от 
ИЦХ списание “Целулоза и хартия” – печатан орган 
на Браншовата камара на ЦХП.

В днешно време едва ли може да се оцелее без 
производство и търговия. Вие как ги развихте?

Производствената и търговската дейност ни 
помогнаха да оцелеем. Разбира се, ние не бихме 
успели, ако не бяхме подкрепени от почти всички 
фирми от отрасъла. Ще продължим да поддържаме 
тези дейности, но нашият стремеж е поемането на 
търговско посредничество на фирми от чужбина. 
Така например Институтът е официален предста-
вител от 2003 г. на австрийско-германската фирма 
FRANK–PTI, която е доставчик на апарати за ЦХП. 
Днес можем да изразим удовлетворение, че голе-
ми производствени фирми в отрасъла като „Дуна-
пак – Родина“ АД и „Дуропак Тракия“ АД вече раз-
полагат с напълно нови лаборатории, обзаведени 
изцяло с апарати на тази фирма. Предприятието за 
производство на целулоза и хартия „Монди Стамбо-
лийски”, “Костенец - ХХИ” и „Витавел” – Луковит също 
закупиха отделни апарати за своите лаборатории от  
нея. 

В Института се произвеждат висококачествени 
лепила на база естествени и синтетични суровини, 
предназначени за машинно и ръчно етикетиране 
на продукти в хранително-вкусовата и пивоварната 
промишленост, за производство на опаковки, кни-
говезки и канцеларски цели.

Освен че са източник на средства за развойната 
дейност в Института, производствената и търгов-
ската дейност с хартии, картони и опаковки разши-
риха в голяма степен контактите му с други отрасли, 
предприятия, фирми в страната. Продължаваме да 
сътрудничим със сродни институти от Европа и съз-
даваме нови контакти с авторитетни фирми, научни 
центрове и организации като PMZ – Gernsbach, PTS 
- Miinchen / Heidenau (Германия) и PZ - Steyrermuhl 
(Австрия). Стремим се активно да работим за включ-
ването на отрасъла ни в програмите на ЕС и за раз-
ширяването на Балканското сътрудничество.



Екипът на сп. ХВП пожелава на г-н Савов и колектива на 
Института по целулоза и хартия още по-стабилно разви-
тие и все така успешно да постигат набелязаните цели.      
                                                                                  

Петко Делибеев

Това е девизът на небезизвестния 

Европейският орган за безопасност 

на храните – популярен с английска-

та си абревиатура EFSA. Eдва ли има 

среща на производители на храни и 

напитки, в която да не стане дума за 

неговата дейност. В този брой ви пред-

лагаме резюмето на годишния доклад 

на Организацията, за да добиете най-

обща представа за нейната работа.

ВВ 
своя годишен 
отчет изпълни-
телният дирек-
тор Бернхард 

Ърл подчертава, че съ-
трудничеството с парт-
ньорите в държавите-
членки на ЕС и на меж-
дународно равнище е от 
особена важност още от 
основаването на EFSA. 
Практическото значе-
ние на тези дейности 
остава високо предвид 
факта, че втората ключо-
ва стратегическа цел на 
организацията е да изгради устойчива общност 
за оценка на риска заедно със страните-членки. 

Отчетът обединява действията, предприети 
от EFSA през 2014 г. съвместно с Мрежата на 
фокалните точки (Focal Point network) с оглед 
въвеждането на Научното сътрудничество. Об-
общени са също така начините, по които EFSA 
подкрепя Европейската комисия в нейните 
програми за разширяване и допринася за хар-
монизирането на практиките за оценка на риска 
с институциите и агенциите на ЕС, както и с меж-
дународните партньори. 

Консултативният съвет на EFSA продължи 
през годината своите действия, съсредоточени 
върху разработването на Дневен ред за оценка 
на риска в ЕС, върху събирането и оценката на 
данни, заздравяването на научното сътрудни-
чество и оптимизирането на собственото си 
функциониране.

През 2014 г. фокалните точки продължиха да 
изпълняват ролята на интерфейс между EFSA и 
националните власти, изследователски институ-
ти, потребители и други заинтересовани страни, 
подкрепяйки членовете на Консултативния съ-
вет в реализацията на дейности, свързани с мре-
жовото и научно сътрудничество. През 2014 г. 
беше направена ревизия на Мрежата на фокал-
ните точки, намерила израз в новите Споразуме-
ния за фокалните точки (Focal Point Agreements) 
от 2015 г., увеличаващи финансовата подкрепа, 
отпускана от EFSA, до почти един милион евро. 

По отношение на обмена на информация, 
през 2014 г. в рамките на Мрежата на фокалните 
точки са изпратени по електронна поща общо 
109 молби за достъп, а по линия на Платформата 
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ПП ътешествието към устойчивостта в 
качеството й на част от кръговата ико-
номика продължава с включването 
на редица значими от гледна точка 

на опаковките сфери, твърдят от Коалицията 
за устойчиви опаковки (Sustainable Packaging 
Coalition или SPC). 

SPC, проект на GreenBlue, представлява от-
раслова работна група, ангажирана с изготвяне-
то на природосъобразна визия за опаковъчната 
индустрия. Самата GreenBlue (http://greenblue.
org/) е неправителствена организация за опаз-
ване на околната среда, стремяща се към въ-
веждането на устойчиви модели за употреба на 
суровините в съвременното общество. 

Според Нина Гуудрич, изпъл-
нителен директор на GreenBlue 
и директор на SPC, в перспекти-
вите за развитие на опаковките 
се различават три основни на-
соки – източник, оптимизация и 
възстановяване. 

„Под източник се има пред-
вид откъде идват суровините, 
съдържат ли крайните проду-
кти рециклирани материали 
или сертифицирани полимери 
– пояснява тя. 

В случая с оптимизацията 
не говорим за редукция на опа-
ковките; последното, което би 
желал един производител, е про-

дуктът му да се повреди, така че в случая имаме 
предвид баланс между оптимизирането на опа-
ковката и на самия продукт. От своя страна 
възстановяването започва от самия дизайн в 
началото, от това, дали суровините могат да 
бъдат възстановени или от ролята им в пото-
ка на рециклиране – например необходимостта 
торбичките да бъдат изваждани от общински-
те центрове за рециклиране, понеже биха могли 
да се заплетат в оборудването.“ 

Основателите и работата 
Сред деветте основатели на групата личат 

фирмите Cargill Dow LLC (сега NatureWorks), The 
Dow Chemical Company, MeadWestvaco (сега 

SPC: Ролята на 
устойчивите опаковки 

MWV), Starbucks Coff ee Company и Unilever. 
Присъединилите се впоследствие компании 

са почти 200, между които 3M, Amcor, Bemis, 
Crown Packaging, PepsiCo, Mars, The Kellogg 
Company, Silgan и Sealed Air. 

По думите на Гуудрич SPC се занимава с про-
блемите на устойчивостта от самото си създава-
не през 2004 г. 

„Разраснахме се поради нуждата на отрасъ-
ла да споделя добрите практики. В SPC се спра-
вяхме добре с посредничеството при контакти-
те по линия на веригата на доставките; наши-
те членове предприемаха съвместни действия, 
обединяваха сили пред предизвикателствата и 
се възползваха от възможностите, тоест гру-
пата беше учредена в най-подходящия момент, 
в отговор на обективните потребности на 
бранша.“ 

Форумът, озаглавен  „Основи на устойчиви-
те опаковки“, предлага въведение в принципи-
те на устойчивостта, приложими към жизнения 
цикъл на опаковките: добив на суровините, 
дизайн, производство, транспорт и окончателно 
изхвърляне на опаковките.

Еднодневният семинар ще задълбочи позна-
нията на професионалистите в областта на опа-
ковките и на ключовите ръководители в облас-
тта на корпоративната устойчивост в сферата на 
приложението на принципите на устойчивостта 
в опаковъчния отрасъл. 

Според Гуудрич интересът към събитието на-
раства, което се явява индикация, че все повече 
дизайнери се замислят за кръговата икономика 
и че интересът към жизнения цикъл на проду-
ктите нараства. 

Тя представи също и етикета „Как да ре-
циклираме“ (How2Recycle Label), също проект 
на Коалицията за устойчиви опаковки към 
GreenBlue. Става дума за стандартизирана 
етикетираща система, която представя на об-
ществеността инструкции по отношение на 
рециклирането. Измененията в програмите за 
рециклиране, неясното етикетиране и неко-
ректните претенции по отношение на самите 
възможности за рециклиране превръщат пра-
вилното рециклиране в предизвикателство, 
твърдят от GreenBlue. Етикетът е наличен един-
ствено при опаковките, продавани в САЩ, като 

През октомври Коалицията за 

устойчиви опаковки организира форум 

за професионалистите в сферата на 

опаковките 

тенденции
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има ограничено приложение и за някои проду-
кти в Канада. 

„Представихме го преди година, идеята е 
производителите да поставят етикета върху 
опаковката и той да указва дали тя е израбо-
тена от изцяло рециклирани суровини, дали при 
изработката й са вложени такива, или все още 
не е била подлагана на рециклиране – обяснява 
Гуудрич. Брендовете си поставят цели във връз-
ка с използването на рециклирани материали и 
с помощта на този етикет на опаковките те 
могат да представят своите намерения в тази 
област пред крайните клиенти. Walmart напри-
мер съвсем скоро ще започне да го използва за 
етикетиране на опаковките на своите частни 
марки продукти.“ 

През декември миналата година фондаци-
ята Уолмарт (Walmart Foundation) е отпуснала 
на GreenBlue субсидия в размер на 25 хиляди 
щатски долара в подкрепа именно на разработ-
ването на Програмата за етикетиране „Как да 
рециклираме“ (How2Recycle Label Program). 

Устойчивост при приключването 
на жизнения цикъл 

Според Гуудрич технологичните разработки 
и нововъведения, например оптичните сортира-
щи прибори, разкриват нови опции във връзка 
с приключването на жизнения цикъл на опаков-
ката. 

„Все още предстои много работа, но нещата 
вървят към подобряване. Колкото повече отпа-
дъци бъдат сортирани, толкова по-висока ще 
бъде стойността на извлечените суровини; ние 
имаме вътрешни пазари за PET, но този за PP все 
още се намира в процес на развитие и изследване 
във връзка с опциите за приключване на жизне-
ния цикъл при гъвкавите филми – коментира тя. 
Появяват се различни варианти за приключване 
на жизнения цикъл и за създаване на материали, 
такива са например анаеробното разлагане и 
биополимерите, и очевидно тези разработки са 
фокусирани върху устойчивостта.“ 

Потребителите разбират ре-
циклирането, но отвъд него се 
явяват термини, които невинаги се 
радват на такова разбиране, допълва 
Гуудрич. 

„Компостирането е доказана 
опция за приключване на жизнения 
цикъл. Можете например да имате 
PLA, подлежащ на рециклиране или 
компостиране. На някои места този 
процес се развива бързо, изобщо 
компостирането е потенциален 
източник на огромни възможности. 
Понастоящем няма чак толкова 
много производствени мощности, 
но секторът се разраства и създава 
необходимост потребителите да 
бъдат образовани по темата. 

Биоразграждането и условията 
за него не са добре познати и биту-
ват известни опасения относно 

подлежащите на биоразграждане добавки в кон-
венционалните пластмаси.“ 

Групата провежда форум за професионали-
стите в областта на устойчивостта на всеки етап 
от веригата на опаковките, на който специали-
стите ще обсъдят основните въпроси, свързани 
с повишаването на устойчивостта.   

 ttp://www.sustainablepackaging.org/

Търговия и производство на 

оборудване от неръждаема стомана. 

Фирмата разполага с машина за 

плазмено рязане Microstep CNC PLS 

6001.20P както и друга техника за 

огъване и заваряване на стомани.

„Арст” ООД

6000 Стара Загора,

кв. „Индустриален”

ул. Промишлена

тел.: +359 42 601 477

търговски отдел тел.: +359 42 601477

факс: +359 601401

offi  ce@arstood.com

http://arstood.com

тенденции
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Антраксът, наричан още „въглен“ е остра за-
разна болест по животните и човека (зооноза) 
известна от дълбока древност. Освен в  Гърция 
и арабските страни, заболяването е описано в 
редица държави от Южна и Западна Азия, Афри-
ка, Южна и Югозападна Европа, Средна и Южна 
Америка. (2,10)

В миналото у нас са регистирани много 
огнища на антракс, които постепенно са ликви-
дирани в резултат на предприетите ефективни  
ветеринарно-профилактични мерки.  Днес, 
темата за антракса отново е актуална поради 
създалата се неблагоприятна ситуация в едно от 
селищата на Варненска област, където се откри 
огнище на антракс при едри преживни животни   
(крави и бик). Както е известно  през м. юли 2015 
г. в с. Млада гвардия беше съобщено за смъртен 
случай на стопанин, който се е заразил с антракс 
при клане на болна крава  в собствената си фер-
ма. Инцидентът придоби печална известност 
защото части от трупа на болното животно са 
продадени за разфасоване и производство на 
сурови месни заготовки (кебапчета, кюфтета, 
наденици) в транжорна – кв. „Аспарухово“, Ва-
рна. Произведените полуфабрикати са били раз-
пространени в 27 обекта за обществено хранене 
в района на Варна, с. Кранево и гр. Бяла. Само 
бързата намеса на компетентните органи предо-
тврати разпространението на опасната зараза 
сред населението. Разследването ще установи 
конкретните нарушения и виновните лица по 
хранителната верига. В случая по-важно е да се 
установи доколко бизнес операторите в първич-
ното производство на храни са запознати със 
задълженията и отговорностите, които  им са 
възложени от законодателството за осигуряване 
безопасността на произвежданите продукти 
в животновъдните ферми. Необходимо е да се 
изясни защо са нарушени строгите ветеринар-
но-санитарни изисквания при извършване на 
принудително клане на болни животни в сто-
панството, защо не е извършен предкланичен 
преглед на болното  животното от ветеринарен 
лекар и следкланичен преглед на трупа и въ-
трешните органите. Съществен е и въпросът 
защо добитото месо е транспортирано до тран-
жорната и прието от нейният собственик без не-
обходимия здравен сертификат. Друг е въпросът 
как функционира системата за самоконтрол в 
транжорната и до колко нейният управител е на-
ясно с тежките последици от разпространението 

Антраксът – особено 
опасна болест по 
животните и човека

на опасни месни заготовки в заведенията за об-
ществено хранене. Като изключим кириминал-
ният елемент в събитието може да се направи 
извод, че е налице престъпна безотговорност.

Във връзка с разглеждания случай и неговата 
обществена значимост, както и високата степен 
на здравен риск в хранителната верига, считаме 
за целесъобразно да обърнем внимание на биз-
нес операторите на храни върху някои основни 
законодателни разпоредби, свързани с прину-
дително клане на болни животни и предприема-
не на задължителни предпазни мерки.

В Регламент (EO) №853/2004 (8) - Приложение 
III, Глава VI „Принудително клане извън кланицата“ 
са въведени  изисквания при какви условия ме-
сото  може да  се допусне за човешка консумация. 
На първо място трябва да е извършен предклани-
чен преглед  на животното от ветеринарен лекар. 
На второ място закланото животно следва да е 
обявено като „годно за човешка консумация“ въз 
основа на следкланичен преглед от официален 
или одобрен ветеринарен лекар. Третото изис-
кване  предвижда трупът на закланото животно 
да бъде транспортиран с документ, издаден от 
ветеринарен лекар, в който освен идентификаци-
онните данни се посочват резултатите от извър-
шеният ветеринарен преглед, часа и причината 
за принудителното клане на животното, както и 
годността на месото за човешка консумация.

Императивни разпоредби за обявяване на 
месото като „негодно за консумация“ са въведе-
ни в Регламент (EO) №854/2004 (9) – Приложение 
I, Раздел II, Глава V „Решения относно месото“. 
Месото  е негодно за консумация, когато  е по-
лучено от животни, на които не е извършен пре-
дкланичен и следкланичен преглед.

Съгласно чл.14 от Регламент (EO) №178/ (7) 
на пазара не се допускат храни, които не са без-
опасни за консумация от потребителя. Тази раз-
поредба е транспонирана и в чл.20 (1) от Закона 
за храните (6). 

В Закона за ветеринарномедицинската 
дейност (5)  - (чл.139, (1), т.12 ) е въведена кате-
горична забрана за клане на болни от антракс 
животни.

Нашите наблюдения през последните години  
свидетелстват за сериозни пропуски в познани-
ята на животновъдите и бизнес операторите на 
храни върху зоонозите и пътищата за тяхното 
разпространение сред продуктивните животни 
и хората. Ветеринарномедицинската и здравна 

Проф. д-р Йордан Гогов
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спори може да се осъществи и по въздушен 
(аерогенен) път. Този начин на инфектиране се 
среща предимно при работници в кожарските и 
кожухарските фабрики.

Инкубационният период на заболяването е 
от 1 до 5 дни и е в тясна връзка с начина на зара-
зяване и здравословния статус на болното лице. 
В клиничната медицинска практика  са познати 
3 форми на антракс: кожна, чревна и белодробна. 
Най-разпространена е кожната форма, извест-
на като „синя пъпка“ (Pustula maligna)(4). Навли-
зането на инфекциозния причинител се извърш-
ва през наранената кожа на ръцете, лицето, 
врата и долните крайници. Около мястото на 
инфектиране се развива възпалителен процес 
със зачервяване, поява на мехурче, изпълнено с 
червеникав ексудат и постепенно разширяващ 
се оток. По-късно центърът на отока посинява. 
Появява се треска и висока температура.  Ако не 
се предприеме своевременно лечение общото 
състояние на болния  бързо се влошава. Развива 
се тежка септицемия със смъртен изход. При 
чревната форма на антракс се наблюдава пов-
ръщане, висока температура, гастроентерит с 
кървава диария и перитонит. При белодробната 
форма се развиват остър бронхит, пневмония 
и плеврит. Интоксикацията на организма е ре-
зултат от действието на антраксния екзотоксин. 
Постепенно той  прониква в тъканите и предиз-
виква необратими токсични увреждания.

За лекуване на болните от антракс се прила-
гат специфична имунотерапия и антибиотици 
поотделно или в комбинация.

В контекст на изложеното  следва да се обър-
не внимание и върху глобалното значение на 
разглежданата зооноза като подходящо сред-
ство за биологична агресия по време на война. 
За това свидетелстват достъпните документи на 
редица разузнавателни служби и строгите мер-
ки за контрол  на зоонозата в световен мащаб.

Литература
1. Ангелов, Л., Е. Александров, Х. Бояджиян, Д. Алексан-

дрова, Г. Генев, В. Монев, Р. Комитова (2002) Актуални при-
родно-огнищни инфекции в България, Пловдив, 320 с.

2. Арсов, Р.,  (1992) Зоонози: Болести общи за животните 
и човека, Земиздат, С., 347 с.

3. Делчев, Хр., В. Веселинов, Й. Йотов, Ас. Калоянов, М. 
Вапцарова,  Д. Савов, Ил. Славков, Ив. Йорданов, Д. Байльо-
зов,  М. Панайотова, Л. Икономов, Д. Тодоров, М. Тонев, М. 
Младенов, М. Михайлов,Н. Аргирова, Хр. Попов (1966) Вете-
ринарно-санитарен надзор и експертиза на продуктите от 
животински произход, Земиздат, С., 508 с.

4. Дурмишев, А., Б. Илиев, В. Денчев, Г. Митов, М.Радев, 
Цв. Ганчева, В. Баев, Л. Ангелов, П. Илиева, Р. Митева, Л. Дур-
мишев (2001), Инфектология, АИ „Проф. М. Дринов“, С., 904 с.  

5. Закон за  ветеринарномедицинската дейност  ( Обн. 
ДВ, бр.87/2005 )

6. Закон за храните ( Обн. ДВ, бр.90/1999 )
7. Regulation (EC) № 178/2002 of the European Parliament 

and Council of 28 January 2002 laying down the general 
principles and requirement of food law, establishing the 
European Food Safety Authority and laying down procedures in 
matters of food safety.

8. Regulation (EC) № 853/2004 of the European Parliament 
and of the Council of 29 April 2004 laying down specifi c hygiene 
rules for food of animal origin.

9. Regulation (EC) № 854/2004 of the European Parliament 
and of the Council  of 29 April 2004  laying  down specifi c rules 
for the organization of offi  cial controls on products of animal 
origin intended for human consumption.

10. World Health Organization (2008) Anthrax in humans 
and animals. Fourth edition, Geneva, WHO, p. 508  



ДЕН НА ОТРАСЪЛА
Съюзът по хранителна промишленост 

към ФНТС организира традиционния Ден на 
хранително-вкусовата промишленост в 
България, Дванадесета  Национална научно-
практическа конференция с международно 
участие на тема: “Хранителната индустрия  
в България – традиция и бъдеще” и чества-
не на 50-годишнината от създаването на 
Съюза.
Събитията са на 26.11. 2015 г. в хотел „Кем-
пински – Маринела”, зала „София 1”, от 10,30 ч.

Денят на хранително-вкусовата про-
мишленост в България ще се проведе под 
патронажа на Министъра на земеделието и 
храните 

Програма:
1. Откриване на Празника от Председателя 

на СХП  д-р Светла Чамова
2. Приветствие към присъстващите от Ми-

нистъра на земеделието и храните
3. Приветствия от официалните гости на 

Празника
4. Връчване на федеративни награди и по-

четни грамоти на индивидуални и колективни 
членове на СХП

5. Връчване на наградите от националния 
конкурс  на  СХП „Хранително-вкусовата 
промишленост – нови продукти и техно-
логии 2015 година”

6. Дванадесета  Национална научно-прак-
тическа конференция на тема: „Хранителната 
индустрия в България – традиция и бъдеще” с 
участие на български и чужди лектори.

7. Тържествена вечеря с програма за учас-
тниците и гостите на Празника и конференцията 
в зала „София 2“ на хотела.

8. Посещение на 27.11. 2015 г. на водещи 
предприятия от хранителната промишленост 
в района на София.

Изложба на фирми от бранша

Тематични направления на конферен-
цията (предварителни):

• Нормативна база на ЕС – актуални проме-
ни; 

• Програми и проекти в помощ на бизнеса; 
• Българската  ХВП в медиите;
• Науката и промишлеността – партньор-

ство, условие за напредък.
За участие в конференцията се пред-

виждат три варианта на презентация:
Устна презентация: На участниците ще 

бъдат предоставени 15 минути, в които те ще 
могат да изложат своята тема.
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Постерна презентация: Размер на постер-
ните платна 120см (височина) х 90см (широчина). 

Презентация с дискусия: Десет минути сло-
весна презентация, последвана от десетминутна 
дискусия.

От 17,00 – работни срещи-дискусии с лек-
торите по основните теми на конференцията в 
зали на хотела. 

Такса за участие в Научно-практическата 
конференция – 60 лв. без ДДС, а за членове на 
СХП  – 50 лв. без ДДС, като включва: сборник 
с докладите, участие в конференцията, кафе 
паузи, закуски, обяд, тържествена вечеря, по-
сещение с автобус на предприятия в района на 
София.

Цена за ветерани – членове на СХП и науч-
ни работници от  институти – 15 лева.

Настаняването на участниците от страната 
ще става  в хотел „Кемпински – Маринела“, 
ул. „Незабравка” № 25, на преференциална 
цена – 118 лв. за двойна стая, 98 лв. за единична 
стая със закуска. За заявки: тел:02/987 47 44 

Нощувките не влизат в цената за конферен-
цията. 

Очакваме  вашата  заявка  за  участие  и 
хотел  до  18 ноември  2015 г.

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
„Хранително- вкусовата промишленост 

в България – нови продукти и технологии 
2015 г.“

Организатор: СХП
Партньори: ФНТС, УХТ Пловдив, МЗХ, МЗ, 

МИЕТ, МОН, ЦКС, СИБ, 
Медиен партньор: списание „Хранително-

вкусова промишленост“
 
Целта на конкурса е да насърчи връзката 

между българската наука и бизнеса, работещи 
в хранителната и питейна индустрия. В конкур-
са могат да вземат участие български научни 
работници и специалисти от висшите учебни 
заведения, институти от системата на Българ-
ската академия на науките и Селскостопанска 
академия и други организации, разработили и 
внедрили нов продукт, производители на храни 
и напитки, които са разработили и/или внедри-
ли в производството продукт и са го пуснали за 
продажба на пазара в страната.

Конкурсът е обособен в две основни кате-
гории:

1. Разработка на нов краен продукт, нова 
технология или  суровина

2. Производител или фирма, внедрили 
нов продукт, пуснат на пазара

Ще бъдат разгледани и класирани от специ-
ална комисия продуктите от следните браншове:

1.1 Категория „Краен продукт“ (потреби-
телски продукти) 

1. Млечни продукти
2. Месни и рибни продукти 
3. Хлебни и сладкарски изделия

4. Захарни изделия
5. Преработени плодове и зеленчуци
6. Напитки – вино, пиво, безалкохолни напит-

ки
1.2  Категория “Суровини”
Включва суровини, оцветители, ароматиза-

тори, стабилизатори, подобрители, коректори и 
др., създадени от български специалисти и вне-
дрени в производство.

2. Категория «Предприятие, внедрило нов 
продукт»

Отчитане на резултатите и награждаване 
на победителите – по време на честването на 
Деня на хранителната промишленост и 50-го-
дишния юбилей от създаването на СХП. 

Краен срок за подаване на заявките за учас-
тие и продуктите: 16 ноември 2014 г.

Обучение
Национален двудневен научно-практи-

чески курс „Сензорен анализ и дегустация 
на храни и напитки“ 28 и 29 септември, 2015 
година, София

Целта на курса по органолептичен ана-
лиз е да запознае участниците от фирмите  с 
методологията на органолептичния анализ, с 
неговото място и роля при оценка качеството 
на различни хранителни продукти. Kурсистите 
ще получат знания относно основните тестове 
за определяне на сензорната чувствителност на 
оценителите за външен вид, мирис, конситенция 
и вкус, с организацията на задължителните де-
густационни процеси, със стандартни методи за 
оценка, обработка и интерпретация на резулта-
тите от анализа.

Чрез получените знания, те ще могат компе-
тентно и обективно да правят органолептична 
оценка в процеса на производство и реализа-
ция, както и да прилагат най-подходящи стан-
дартни тестове за проучване на потребителско-
то мнение за съществуващи и нови продукти на 
пазара.

Провеждат се и практически упражнения по 
органолептичен анализ на храни и напитки от 
различни браншове на хранително-вкусовата 
промишленост, обединени по направления.

Програма на курса:
I  модул – теория “Сензорен анализ”
II модул – практически упражнения “Сен-

зорен анализ”
Практическите упражнения се провеждат в 

най-новата и модерна лаборатория по сензорен 
анализ в София.

След завършване на курса на участниците се 
издава сертификат за успешно завършен курс.

За повече информация:
Съюз по хранителна промишленост
София 1000, ул. Раковски 108, офис 408  
тел./факс: (02) 987 47 44; GSM: 0888 72 24 82
инж. Соня Бургуджиева, 
e-mail: ufi _sb@abv.bg
http://www.ufi -bg.com/
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СС 
оглед на факта, че буферните резерви 
от тези стоки в момента са на „комфорт-
ни нива“, някои от негативните ефекти 
от един особено мощен Ел Ниньо биха 

били неутрализирани – но изброените продукти 
в никакъв случай не са стопроцентово защитени 
от фундаментални и спекулативни влияния. Спо-

Ел Ниньо 2015 може да 
удари ключови стоки 

ред цитирания доклад това е в сила също и за 
соевото и палмово масло. 

Въпреки че наблюдението на конкретни-
те климатични явления около този феномен 
тепърва предстои, Рабобанк предупреждава, 
че ключовите предпоставки за появата на Ел 
Ниньо – например повишаване на температу-
рите на морската повърхност – ще се проявяват 
особено интензивно в периода между септем-
ври и ноември. Националната океанографска 
и атмосферна администрация вече е прогнози-
рала мощно проявление на процеса през тази 
година.

ПшеницаПшеница  
Пшеницата, произведена в Австралия – ко-

ято държи 12 процента от глобалния износ на 
пшеница – се явява една от стоките, изложени на 
най-голям риск, твърди цитираният доклад. Су-
хото и горещо време в годините на проявление 
на Ел Ниньо обичайно води до спад в производ-
ството, достигащ една четвърт. 

„Едно значително свиване при австралийска-
та пшеница в периода 2015-2016 г. би предпола-
гало търсенето от страна на вносителите да 
бъде посрещнато с допълнителни количества 
от Северното полукълбо. Подобно развитие би 
ограничило също така достъпа до пшеница с 
високо протеиново съдържание, чието предла-

гане в международен план е 
далеч по-стегнато от това 
на масовата пшеница“, се 
казва в изложението. 

КафеКафе  
В същото време засуша-

ването ще наруши достав-
ките на кафе Робуста от Ин-
донезия, където липсата на 
изкуствено напояване прави 
фермерите зависими от ва-
лежите. Рабобанк прогнози-
ра 15-процентов спад в про-
изводството вследствие от 
намаляването на дъждовете, 
като за периода 206-2017 г. 
очакваните количества са 
едва 10,5 милиона торби.

Рискът за доставките на кафе от Виетнам, от 
друга страна, е значително по-малък поради от-
носително широкото разпространение на напо-
ителните системи там. Според доклада негатив-
но отражение върху производството би оказало 
само продължително спиране на валежите за 

Ел Ниньо1 2015 вече е в ход и според доклад на 

Рабобанк ще нанесе значителни щети на произ-

водството на пшеница, кафе и захарна тръсти-

ка, които ще дестабилизират цените. 

1 Ел Ниньо/Ла Ниня и Южно колебание са свързани квазипери-
одични климатични явления, повтарящи се през приблизително пет 
години в тропичните части на Тихия океан. Ел Ниньо и Ла Ниня се 
характеризират съответно с покачване и спадане на температурата 
на повърхностните води в източните тропически части на океана, а 
Южното колебание - с изменения на атмосферното налягане в запад-
ните тропически части. – б.р.

Източник: Блумбърг, Рабобанк,2015

Присъствието на Ел Ниньо в миналото е било предпоставка за нестабилност на па-
зарите на основни стоки от земеделски произход. Мощна проява на явлението през 

2015 г. би довела до нови сътресения в сектора. 

по света

26
8/15



период повече от няколко седмици, вероятност-
та за което е изключително малка.

Сурова захар Сурова захар 
По отношение на суровата тръстикова захар – 

особено чувствителна към Ел Ниньо, който по-
мита тъкмо водещите износителки на захарна 
тръстика – нестабилността в цените би могла да 
се очаква, но тази тенденция вероятно ще бъде 
уравновесена от рекордно големите световни 
запаси от захар за периода 2015-2016 г., пише 
докладът. 

Бразилското произ-
водство е ограничено от 
намаляващия капацитет за 
раздробяване на захарната 
тръстика: предизвикател-
ство, допълнително усложне-
но от забавянето на приби-
рането на реколтата поради 
влажното време и спада на 
съдържанието на захар в тон 
тръстика. 

В миналото влиянието 
на Ел Ниньо в Индия се е 
изразявало в намаляване 
на мусонните дъждове, рес-
пективно на свързаното с 
тях производство на захарна 
тръстика, но нивата на ре-
зервоарите винаги са били 
достатъчни, за да обезпечат 
фермерите с необходимите 
количества вода. Все пак 
докладът предупреждава, че 
един по-тежък Ел Ниньо би 
могъл да навреди на сеитба-
та през идния сезон.  

Източник: ABARES, Рабобанк
Забележка: Производство и  среден добив за щатите Ню Саут Уелс, 

Виктория и Куийнсленд. 

Ел Ниньо се отразява негативно върху добивите на 
пшеница по източното крайбрежие на Австралия, тъй 
като сухото и горещо време препятства развитието на 
растенията и намалява вероятността за получаване на 

високо протеиново съдържание. 

Възможности пред Възможности пред 
производството производството 

Ел Ниньо може да разкрие и някои 
положителни възможности, напри-
мер пред производителите на кафе 
Арабика, изразяващи се в по-горещо 
време в бразилския кафеен пояс и на-
маляване на риска от слани. В същото 
време по-високата влажност в цяла 
Бразилия тази година вероятно би 
довела до по-високи добиви от захар-
на тръстика догодина. 

Аржентинските и бразилски 
производители на царевица и соя 
също могат да очакват ръст на доби-
вите вследствие на по-влажните от 
обичайното климатични условия и 
минимизирането на риска от суша. 
Статистиката сочи, че в годините на 
проявление на Ел Ниньо добивите в 
Аржентина се увеличават средно 
със 7%. 

Феноменът Ел Ниьно се свързва 
със затоплянето на повърхността на 
водата в централния Тихи океан, кое-
то се случва на всеки 4 до 12 години и 

създава необичайни климатични условия в цял 
свят, като например изобилни дъждове в запад-
ните части на Южна Америка и суша в източна 
Австралия и Индонезия.

Според Националната океанографска и 
атмосферна администрация в САЩ един епизод 
на Ел Ниньо продължава 9 до 12 месеца, но ня-
кои от резултатите от него могат да се проявяват 
с години. 

Производство и ремонт на:

РЕДУКТОРИ И МОТОР-РЕДУКТОРИ
 планетарни
 червячни
 вълнови

НЕСТАНДАРТНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ПО ЗАЯВКА

ПОМПИ ЗА ГЪСТИ ТЕЧНОСТИ
 шнекова
 зъбна
(намира приложение в хранително-вкусовата 
промишленост за транспортиране на по-
вискозни течности, като течен шоколад, 
шоколадов кувертюр, кетчуп, сметана, 
извара и др.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

УСЛУГИ

4230 Асеновград, ул. “ген. Колев” 7
тел./факс: 0331/ 4 9286; GSM 088/ 723 72 37

Производствена база:
Кв. Долни Воден – стопански двор

e-mail: rudikom@hotmail.com
www.rudikom.hit.bg

по света
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евровести

Полша е страна, в която използ-
ването на химически препарати в 
земеделието винаги е било по-ни-
ско от това в повечето европейски 
страни. 

Земеделските райони на страна-
та са най-добрите в Европа по отно-
шение на екологичната им чистота 
и биологично разнообразие. Тези 
фактори  позволяват на  полското 
земеделие да се възползва от преимуществата 
на  органичните методи за производство на су-
ровини за хранителната промишленост.

Както казват тук, органичното селско стопан-
ство е не само производство, то е страст и любов 
към околната среда. Затова се използват само 
органични торове, растенията се защитават чрез 

Полша - страна Полша - страна 
на органичните на органичните 
хранихрани

използване на профилактични предпазни мерки 
и естествени природни ресурси. На полето не се 
използват никакви средства за химическа защи-
та. Животните в селските стопанства се хранят с 
фураж, произведен според правилата на биоло-
гичното производство.

Органичното производство в Полша се кон-
тролира от външни организации за сертифици-
ране, които са отговорни за качеството на пред-
ложените органични храни заедно с производи-
теля. Продуктите, етикетирани като органични, 
се произвеждат съгласно действащите наредби. 
За да се гарантира произхода на предлагана-
та продукция в Полша, както и в Европейския 
Съюз, всеки производител на органична храна е 
включен в система за строг надзор.

Според анализите на EUROSTAT Полша е кла-
сирана на едно от първите места в ЕС по брой на 
органични селски стопанства. През последното 
десетилетие в страната се осъществи много ин-
тензивно развитие на органичното земеделие, 
което е разнообразно в различните й области. 
В момента в Полша има над 25 000 органични 
селски стопанства като  средната им големина е 
приблизително 25 хектара. От година на година 
броят им се увеличава, а нараства и броят на 
заводите за преработка на органични храни. В 
момента те са над 400. 

Полската органична храна става все по-
популярна сред консуматорите по целия свят. 
Произведена е при естествени природни усло-
вия, което е благоприятно и за околната среда, 
като същевременно се отличава и с високото си 
качество. Това, което приятно изненадва в така 
търсените полски хранителни продукти са не 
само здравословните, но и вкусовите им качест-
ва. Освен това те се предлагат и на приемливи за 
консуматорите цени.

Мая Гелева

По сп. “Polish Food”, пролет 2015 

“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
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Резюме Резюме 
В статията са представени резултати от анализ на 

рисковете и възможностите за отрасъл ХВП като цяло 
и за сектор „Производство на безалкохолни и алкохол-
ни напитки“ от реализирането на Трансатлантическото 
партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). Из-
следвани са ефектите от премахването или намалява-
нето на митата, премахването на нетарифните сани-
тарни и фитосанитарни ограничения и регулаторната 
хармонизация върху: експорта, конкурентния натиск 
на вътрешния пазар, инвестиционната и иновационна 
активност на предприятията от ХВП. 

Ключови думи: хранително-вкусова промишле-
ност, България, транс атла нтическо партньорство за 
търговия и инвестиции

Risks and opportunities for 
bulgarian food industry from 
the implementation of the 
transatlantic partnership for trade 
and investment

Assoc. Prof. Dr. N. Malamova, 
Institute of Agricultural Economics – Sofi a, 

e-mail: nonamal@abv.bg

Abstract Abstract 
The article presents the results of an analysis of risks 

and opportunities for the development of the food, drink 
and tobacco industry in Bulgaria in the realization of the 
transatlantic partnership for trade and investment (TPTI). 
The survey analyzed the effects of the removal or reduc-
tion of tariffs, elimination of non-tariff sanitary and phy-
tosanitary restrictions and regulatory harmonization on: 
exports, competitive pressures in the domestic market, in-
vestment and innovation activity of enterprises in the food, 
drink and tobacco industry. 

Key words: Food, drink and tobacco industry, Bulgar-
ia, Transatlantic partnership for trade and investment  

В тази статия са представени резултати от анализ  
на потенциалния ефект от реализирането на ТПТИ 
върху устойчивостта, развитието и конкурентоспо-
собността на ХВП в България. Направени са изводи 
за ефектите от: премахването или намаляването на 
митата; премахването на нетарифните санитарни и 
фитосанитарни ограничения;  регулаторната хармо-
низация. Анализът е осъществен на ниво отрасъл 
„Хранително-вкусова промишленост“ и на ниво сектор 
„Производство на безалкохолни и алкохолни напитки 
(вино)“.

Рискове и възможности за 
българската хранително-вкусова 
промишленост от реализирането на 
трансатлантическото партньорство 
за търговия и инвестиции

Доцент д-р Нона Маламова, Институт по аграрна икономика
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РезюмеРезюме
Обект на проучване са 276 щама психро-

филни микроорганизми, изолирани от 5 то-
пографски области на кланични трупове от 
дребни преживни животни (ДПЖ): външна 
повърхност на бедрата, външна повърхност 
на гръдната кост, основа на врата, външна 
повърхност на гръдния кош и най-ниската 
част на плеврата. Пробите от посочените об-
ласти са взети по недеструктивния метод, в 
съответствие с ISO 17604:2003. Фенотипна-
та харатеристика на щамовете е изследвана 
с автоматизираната система MIRCRONAUT 
(Merlin Diagnostic – Germany) конвенцио-
налтият кит API 20 NE ( BioMerieux-France). 
Идентифицирането на психрофилните ща-
мове до род е извършено съгласно показа-
телите, описани в Bergey’s (1994).

Установено е че психрофилната ми-
крофлора по повърхността на заклани 
ДПЖ включва представители от родовете 
Pseudomonas (29,3%), Aeromonas (21,7%), 
Alcaligenes (17,1%), Flavobacter (15,9%), 
Acinetobacter (13,8%) и Vibrio (2,2%). Прила-
ганите технологии на месодобив в отделни-
те предприятия не оказват съществено вли-
яние върху качествения състав на психро-
филната микрофлора в кланичните трупове 
на ДПЖ. По повърхността на всички топо-
графски области доминират психрофилите 
от род Pseudomonas, следвани от родовете 
Aeromonas и Alcaligenes. Психрофили от 
род Vibrio се откриват само в 2 топографскси 
области – основата на врата и най-ниската 
част на плеврата. Психрофилната микроф-
лора по повърхността на заклани ДПЖ  при-
тежава добре изразени ензимна продуктив-
ност. Протеолитична активност демонстри-
рат 33,6% от изпитваните щамове, 31,1% 
са липолитични, а 35,2% са едновременно 
протеолитични и липолитични. 

Ключови думи: психрофили, качествен 
състав, характеристика, кланични трупо-
ве, топографски области
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AbstractAbstract
Were being studied 276 strains of psychrophilic microorganisms 

isolated from 5 topographic areas of carcasses of ruminants (small 
ruminants) outer thighs, outer surface of the sternum, on the door, 
outer surface of the chest and the lowest part the pleura. Samples 
of these areas were taken in non-destructive method in accordance 
with ISO 17604: 2003. Phenotypic characteristics enjoy the strains 
were investigated with the automated system MIRCRONAUT (Merlin 
Diagnostic - Germany) conventional kit API 20 NE (BioMerieux-
France). Identifying psychrophilic strains family were committed to 
the indicators described in Bergey, s (1994).

It was found that the psychrophilic microfl ora on the surface of 
the slaughtered small ruminants were included representatives of 
the genera Pseudomonas (29,3%), Aeromonas (21,7%), Alcaligenes 
(17,1%), Flavobacter (15,9%), Acinetobacter (13,8%) and Vibrio 
(2,2%). Applied technologies of meat production in the individual 
enterprises were not signifi cantly affect the qualitative composition 
of microfl ora in psychrophilic carcasses of small ruminants. On the 
surface of all topographical areas was dominated psychrophiles of the 
genus Pseudomonas, followed by genera Aeromonas, Alcaligenes. 
Psychrophiles of the genus Vibrio were founded only in two areas 
- base of the neck and the lowest part of the pleura. Psychrophilic 
microfl ora on the surface of the slaughtered small ruminants has 
well expressed enzyme productivity. Proteolytic activity were 
demonstrated 33.6% of the tested strains, 31.1% - were lipolytic and 
35.2% - were both proteolytic and lipolytic.

Key words: psychrophiles, qualities and characteristics, 
carcasses, topographical areas

Проучвания върху качествения 
състав и свойствата на психрофили, 
изолирани от кланични трупове на 
дребни преживни животни
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Малко яснота за разликите 

и характеристиките на два 

специалитета, които са 

резултат от два процеса 

за консервиране на една 

и съща риба и които се 

радват на голямо доверие в 

ресторантьорството  

ББакалà“ (осолена треска) и „стокфиш“ 

(сушена треска) са два метода за кон-

сервиране с антична традиция: първия 

чрез осоляване, втория чрез изсуша-

ване. Това са продукти, които могат да се похва-

лят с вековна история, от времето, когато не са 

съществували други методи за консервиране на 

рибата. Достатъчно е да се спомене, че присти-

гането на сушената треска в Италия се приписва 

на венецианския мореплавател Пиетро Куерини, 

който през 1431 година акостира на архипелага 

на Лофотенските острови край бреговете на 

Норвегия, където открива „стокфиш“  –  риба 

на пръчка, изсушена на вятъра на северните 

морета, лесна за транспортиране, която той 

донася при завръщането си във Венецианската 

република.

Изсушаването на „Стокфиш“ до необходимото 

обикновено става да към средата на юни, а точ-

ната степен на изсушаването се основава на пре-

ценката на експерти в зависимост от дължината, 

големината, теглото и други качествени характе-

ристики, които само една дълга практика позво-

лява да бъдат напълно познати. Връщайки се  в 

„Бакалà“ и „Бакалà“ и 
„Стокфиш“ – „Стокфиш“ – 
два продукта два продукта 
от една рибаот една риба

Мирела Бони 
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ВНИМАТЕЛНИ КЪМ РАЗЛИКИТЕ. Дино Версо 

от „Версо Брокерс“ (Verso Brokers) подчертава: 

„Ние сме посредници между производителите 

от Северна Европа и дистрибуцията и внасяме 

от Норвегия, Исландия и т.н. Но „бакалàта“ и 

„стокфиша“ по същество са суровини, които не 

се вкарват на пазара такива каквито са, а се 

обработват по такъв начин, че готвачът да не 

губи време с дълги и деликатни операции. Трябва 

да се отбележи, че съществува треска с различ-

ни  качества: тази (от вече посочените видове) 

се лови от средата на януари до Великден, след 

което се оставя да се суши на въздух до юни и 

впоследствие  се селектира според качество и 

тежест, а от края на юли започва дистрибу-

цията ѝ. Това е един много ценèн продукт, но се 

продава с различен успех: например харесва се в 

Месина, продава се добре в Калабрия, в Неапол, 

но не и в Салерно, търсен е в Лигурия и във Вене-

то. Много по-разпространена е консумацията 

на осолената „бакалà“, като най-ценèна е тази, 

която се произвежда от прясна треска (но 

съществува и „бакалà“ от замразена треска). 

Естествено всичко това е педантично отбеля-

зано на етикета“. 

На свой ред Роберто Дзаноби от „Формазал“ 

(Formasal – търговска верига в Италия – б.р.) 

допълва: “Във фирмата имаме винаги на разпо-

ложение сушена треска „Гаспè“ (леко осолена и 

изсушена треска, обработка, типична за Кана-

да), норвежки едри филета осолена „бакалà“ и 

една разновидност в зехтин, готова за консума-

ция в опаковки от 2 кг. Що се отнася до „стокфи-

ша“, това е един продукт излязъл от употреба 

в нашата зона, въпреки че понякога се търси в 

периода около Коледа. Става дума за продукти, 

които не обработваме: ресторантьорът е 

този, който трябва да извърши обезсолява-

нето и приготвянето по 

собствена рецепта (освен 

на продукта в зехтин). В 

допълнение на тази инфор-

мация имаме прясна трес-

ка на порции и различни 

типове замразена „бакалà“ 

(на филета , на парчета и 

накълцана). Днес консума-

цията се е изместила от 

традиционните сушени 
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      Зала,

             брой места

Почивни и
празнични дни

до
2 часа

до
4 часа

над
4 часа

до
4 часа

над
4 часа

Зала №1            62 места 80 лв. 135 лв. 180 лв. 185 лв. 230 лв.

Зала №2           40 места 100 лв. 195 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №3            90 места 150 лв. 275 лв. 350 лв. 350 лв. 425 лв.

Зала№4           300 места 
(вкл. киномашина)

375 лв. 475 лв. 475 лв. 575 лв.

Зала №105А    54 места 100 лв. 195 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №312       25 места 40 лв. 75 лв. 105 лв. 110 лв. 150 лв.

Зала №108      65 лв. 85 лв. 100 лв. 130 лв.

Гардеробна 50 лв. 70 лв. 85 лв. 100 лв.

Делнични дни

продукти към замразените, които са много по-

прости и бързи за приготвяне.“

Как би могъл ресторантьорът да се справи с 

избора на един добър продукт? „Що се отнася до 

сушените продукти „гаспè“ – продължава Дза-

ноби – те трябва да бъдат от последното про-

изводство, следователно със светло жълт цвят 

и преди всичко с добра плътност. Норвежкото 

филе трябва да бъде с добра плътност и бял 

цвят. Що се отнася до замразените продукти, 

трябва да се прави разлика между „бакалà“, коя-

то е произведена чрез традиционно осоляване 

във вода и сол на прясна риба и треската, която 

е в саламурен разтвор. При треската качество-

то зависи от начина на обработката, дали е от 

прясна риба и след това замразена или с двойно 

замразяване. Последния вид продукт е изпращан 

замразен в страни, където нарязването струва 

по-малко, там го размразяват, обработват и 

замразяват отново, създавайки със сигурност 

един продукт с по-ниско качество.“

Корадо Ричо от „Меридионале Кетъринг 

Сървис“ (Meridionale Catering Service), чиято фир-

ма работи в област Кампания, познава добре 

специфичните изисквания на своята клиентела. 

Той обяснява: „В Кампания районите, познаващи 

по-добре „бакалàта“ (търсенето на „стокфиш“ 

е слабо) са Нолано и вътрешната зона на Везу-

вий. Общо взето отбелязваме добър интерес 

към този продукт, въпреки че много готвачи го 

въвеждат на хартия, дори и в зони, където не 

съществува истинска собствена традиция за 

продукта. Така, където е посята културата на 

„бакалàта“, готвачите предпочитат да я обра-

ботват сами, започвайки от обезсоляването. 

Професионалистите, които я откриват сега, 

предпочитат един обработен, размекнат от 

специализираните фирми и конфекциониран в 

модифицирана атмосфера продукт. Или набля-

гат на осолена или по-точно леко осолена трес-

ка нарязана на филета и замразена. Въобще рес-

торантьорството има възможност да избира, 

въпреки че в общи линии най-търсена е именно 

обезсолената „бакалà“.

Чавдар Горчев

по сп. Qualitaly magazine, април/май 2015
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6000 Стара Загора, ул. Христо Ботев 117 А,
Тел: 042 622 201; 627379; 601870,

Факс: 042 601374
e-mail: thi@mbox.contact.bg;

sales@thermohran.com;
www.thermohran.com 

Машини и технологични 
линии за консервната 

промишленост.
Топлообменници и 

изпарителни инсталации за 
всички отрасли.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

Производство Производство 
и търговия  и търговия  

на суровини и материали на суровини и материали 
за сладкарството и за сладкарството и 

хлебопроизводствотохлебопроизводството

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 !

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

We Source Your Success

A member of INTERALLIS GROUP

Осигуряваме за 
нашите партньори 
не само качествени 
и ефективни 
суровини и добавки, 
но и технологични 
решения за 
производството на 
изделия с уникални 
характеристики, 
вкус, структура и 
външен вид.

Продуктовата ни 
листа включва:

 Киселини и консерванти
 Витамини и антиоксиданти
 Протеини и нишестета
 Фосфати и фосфатни блендове
 Емулгатори
 Хидроколоиди
 Ензими и ензимни комплекси
 Специализирани продукти за 

винопроизводството
 Подсладители
 Аромати и вкусови подобрители

София 1407, Ул. „Хенрих Ибсен“ 15, ет. 2, офис 2
t:   02 892 17 70~9, Bulgaria@globalgalax.com

www.interallis.com,  www.globalgalax.com

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

София, ул. Тодор Каблешков №53
Тел: 02/958 1307, 02/858 1149

email: info@danex2002.bg; www.danex2002.bg

Телескопични, бутални, вибрационни и 
вакуумни пълначни машини  и затварячки за 
кутии и буркани. Хоризонтални автоклави и 

пастьоризатори / охладители.
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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:

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

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

Полидей-2 ООДПолидей-2 ООД

Най-българското Най-българското 
кисело мляко, кисело мляко, 

кашкавали, топени кашкавали, топени 
сиренасирена

Карлово, с. Домлян, 
ул. Яне Сандански 8 

Тел.: +359/ 319/64 30, 
+359/ 88/255 04 01

E-mail: polyday@mail.bg
www.domlian.com 

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

Висококачествени 
месни и млечни продукти 

с автентичен вкус

4027, гр. Пловдив, 
бул. “Васил Априлов” №180

телефон: 032 907 000
факс: 032 941 435

имейл: offi  ce@madjarov.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

ПЛИСКА ОЙЛ ПЛИСКА ОЙЛ 
ЕООД  ЕООД  

Производство 
на растителни масла, 

експелер, пелети

9700 Шумен,
 ул.”Драгоман” 9, П.К.145
тел.: 054/ 86 34 98, 
факс: 054/ 83 06 87
e-mail: pliska@ro-ni.net

6000 Стара Загора, 
кв. “Индустриален”
тел.: 042/ 60 09 18, 
факс: 042/ 60 03 82

e-mail: biser@biseroliva.bg 
www.biseroliva.bg

БИСЕР БИСЕР 
ОЛИВА АДОЛИВА АД

Производство 
на растителни масла, 

слънчогледов шрот, 
лецитин и мастни 

киселини

Изкупуване и 
преработка на маслодайни 
суровини, производство на 

растителни хранителни масла, 
мастни киселини и шротове, 

изкупуване на селскостопански 
продукти, търговска дейност 

в страната и чужбина.
5855 Долна Митрополия, 
индустриална зона 
тел.: 064/908 000; 908 006                     
факс:064/ 908 001; 908 006
e-mail: zvezda_bg@mail.bg, 
www.zvezda-bg.com

ЗВЕЗДА АД

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

Тел.: 042 617101;

e-mail: gradus@gradusbg.com

“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. 

Производство Производство 
и доставка и доставка 

на хляб и на хляб и 
тестени изделиятестени изделия
София, бул.”Самоковско шосе”№ 1     

тел.: 02/ 979 0669
e-mail: еliaz@ gbg.bg

www.eliaz-bg.com

гр. Троян, п.к.5600
ул. Ген. Карцов №387

факс: 0670 62518
e-mail: troyahleb@abv.bg

тел. за заявки: 0670 62762
моб. тел.: 0884 851478

Хлебопроизводство и 
сладкарство ЕООД - 

Троян

Производство 
на хляб и хлебни изделия, 

козунаци, погачи, 
дюнерпитки
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6300 Хасково, ул. “Добруджа” №36
тел.: +359 38 661167, 
+359 661168, 661169
факс: +359 38 60 99 20
e-mail: deroni@deroni.com
www.deroni.com

Консервирани зеленчуци, 
полуготови и готови 

продукти

“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 

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

БУРДЕНИС-93 ООДБУРДЕНИС-93 ООД

Производство на Производство на 
колбаси и месни колбаси и месни 

деликатесиделикатеси
Свиленград 6500

ул. “23 септември” 73
тел./факс: 0379 71 660

е-mail: office@burdenis93.com
www.burdenis93.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

9354 Дончево, 
обл. Добрич, 

тел.: 058 625534, 626612, 
факс: 058 622766

e-mail: zora@netplusdb.bg
www.zora-donchevobg.com

Производство, 
преработка 
и търговия 

на яйца, 
пилета и птичи 

продукти 

5930 Белене,  ул. “Люлин”  4, П.К. 107
тел.: 0658  32 780
факс: 0658  36 820

e-mail: microart7@vip.bg
www.microart7.com

МИКРОАРТ-7 МИКРОАРТ-7 
OOДOOД

Производство на 
колбаси и месни 

деликатеси 
по немски рецепти

Голямо Враново 7065, 
ул. Русенски път №1

тел. /факс: 082 82 67 74; 
тел.: 082 82 67 73; 0886 319 544

e-mail: office@svk-invest.com

СВИНЕКОМПЛЕКС 
ГОЛЯМО ВРАНОВО 

ИНВЕСТ АД

Отглеждане Отглеждане 
на свине,на свине,

месопреработка месопреработка 
и месодобиви месодобив

КИПС ЕООДКИПС ЕООД

6600 Кърджали, Промишлена 
зона - район ж.п. гара

тел.: 0361/ 62 227; 62 228
e-mail: kip@mail.bg

5800 Плевен, 
ул. “Републиканска” 10
фабрика: Милковица
моб.: 088/ 850 64 38

e-mail:info@denltd.com

ДЕН ООДДЕН ООД
Производство на 

сурово слънчогледово 
масло, слънчогледово 

кюспе и шрот.

Хайпро Хайпро 
България ООДБългария ООД

5200 Павликени, 
ул. Дъскотско шосе 6,

тел.: 0610 52669,
факс: 0610 52670; 

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

Про из вод с т во 
на фуражи, концентрати 

за фуражи, яй ца 
и стокови носачки

бизнессправочник

Парогенератори от Италия 
за ХВП - изключително чиста 
пара, без примеси и окиси - 

млекопреработване, 
печене кафе, 

консервиране

тел.: 02/ 86 86 199,
нац.тел.: 0 7001 8885 

offi  ce@klivento.net; 
www.klivento.net



Захарните цветя на Захарните цветя на 
Нели Йосефсен

19-20 ноември 2015 г.

21-22 ноември 2015 г.

София

За контакт:

КООП „ХВП” e-mail: info@fpim-bg.org
Виолета Георгиева: 

02/9880589; 0889263109

С КООП 
®

в Мароко
08.12.15 – 15.12.15

 

Съчетайте полезното с приятното, като освен Казабланка, 
посетите очарователните градове Рабат, Мекнес и Фес. 
А пътуването със самолет и ферибоот през Испания ще 
ви позволи да се насладите и на красивия испански град 
Малага, създаден от финикийците.

с възможност да посетите 
изложението за храни, напитки, опаковки и други 
Maghreb Food, което ще се проведе в Казабланка. 

Повече за програмата 

и условията на 

www.fpim-bg.org



Списание „Хранително-вкусова промишленост” и „АЛМИ ТЕСТ” ООД организират Седми 
Национален конкурс за най-добра опаковка за храни и напитки „Приз Пак 2015“.

Целта на конкурса е да бъдат отличени и популяризирани нови опаковки за храни 
и напитки и опаковъчни материали. Те трябва не само да представят опакованите стоки 
по най-добрия начин, но и със своите качества да гарантират безопасното и функционал-
но съхранение, удобно транспортиране, рециклиране или унищожаване без замърсяване 
на околната среда. 

Условия за участие в конкурса – право на участие имат всички производители и 
вносители на храни и напитки, на опаковъчни материали и опаковки, които присъстват на 
българския пазар. 

Национален конкурс за най-добра опаковка  

„ПРИЗ ПАК 2015“

Заявките за участие се придружават от:

Основна характеристика на опаковката с 
описание на предимствата ѝ според предложителя. 

При наличие: Сертификат за опаковката; 
Сертификат за храната в нея; Документ за запазена 
марка, ако има такъв;

Финалът на конкурса и обявяването на награде-
ните в различните категории ще бъде по време на 
изложенията за храни и напитки в Интер Експо 
Център София – (11 - 14 ноември 2015г).

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в 
списанията  „ХВП”, „Опаковки и печат“,  „Целулоза и 
хартия”, “Promagazine” и др., и анонсирани по 
национални медии.

Победителите получават правото да поставят на 
наградените опаковки специалната запазена марка 
на конкурса.

Срок за заявяване на участие в конкурса 30 септември 2015 г. 
в редакцията на сп. ХВП в София.

Повече подробности на www.fpim-bg.org

Основни категории опаковки: ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ТРАНСПОРТНИ

Категории потребителски опаковки:

 Хартия и картон;

 Пластмаса и комбинирани материали;
    Стъкло;
 Метал.

Категории транспортни 
опаковки:

 Пластмасови;

 Вълнообразен картон;

 Други.

ИМАТЕ ОРИГИНАЛНИ ОПАКОВКИ! 
ПОКАЖЕТЕ ГИ НА НАШИЯ




