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Здравейте, 

уважаеми читателю,

Най-напред, благодаря на всички Вас, които се абонирахте за 
нашето списание.

Както обявихме в последния брой за 2015 г., изданието, което 
държите в ръцете си, или четете на екрана, е посветено на изложе-
нията Винария, Фудтех, АГРА и др., които ще се проведат в Междуна-
роден панаир Пловдив от 24 до 28 февруари. Много фирми се въз-
ползваха от нашите страници, за да представят своите продукти и да 
улеснят вашият избор. Постарахме се да публикуваме още интерес-
на актуална информация от България и света, анализи и любопитни 
факти за развитието на хранителната и питейна индустрия.

Амбицията ни е през 2016 г. да ви предоставяме повече актуал-
на вътрешна и международна информация, да ви ориентираме в 
тенденциите за развитие на отрасъла, да помагаме за изграждането 
на успешна политика на фирмите. Още повече, че през тази година 
може би ще бъдат приети най-после основните нормативни доку-
менти, които регламентират работата на отрасъла. Както вече публи-
кувахме на сайта си, МЗХ качи за обсъждане първия от тях – Проект 
на Закона за хранителната верига. 
Все в тази посока, да сме полезни за текущата ви работа, ще бъде 
насочена и съпътстващата дейност на Кооперация ХВП: подготвяме 
цикъл от семинари, свързани с управлението на фирмата в съвре-
менните условия; ще продължим курсовете в областта на сладкар-
ството; стартираме подготовката на Конкурса „Приз Пак 2016“ и на 
конференцията, посветена на опаковките; стремим се да обогатява-
ме интернет книгопощата с полезни за работата ви заглавия; ще ор-
ганизираме пътувания до по-големи световни изложения, свързани 
с ХВП и още много други, полезни за практиката ви дейности. 

За всичко това ще научавате от списание ХВП и сайта ни http://
fpim-bg.org/, който също може да ползвате освен за получаване на 
актуална информация и за популяризиране на своите продукти. Об-
зорна информация за изминалия месец ще получавате и от нашия 
месечен електронен бюлетин. И понеже той достига до около 6000 
производители от отрасъла и свързани с него фирми, може да се въз-
ползвате, за да популяризирате своите продукти и услуги и чрез него.

Това са накратко амбициите ни за тази година. С ваша помощ се 
надяваме да ги реализираме, за да сме полезни за вас и за развитие-
то на този основен за страната ни отрасъл.

Петко Делибеев
гл. редактор

КООП ХВП организира 
посещение на 
9-то международно търговско изложение за 
хлебарство, сладкарство, сладолед, шоколад, 
машини и технологии  IBATECH 2016 
в Истанбул, Турция, от 14.04. до 17.04.2016 

Повече информация на www.fpim-bg.org
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В едно интервю от миналата година споде-
лихте, че сте обнадежден и имате достатъчно 
оптимистични очаквания относно бъдещето 
на България като винарска страна. Традицион-
ното  изложение “Винария” тази година подкре-
пя ли Вашия оптимизъм, и има ли с какво да се 
похвали българския винопроизводител?

Винарията се очертава да бъде много добра. 
Миналата година ние започнахме с един малко 
по-различен формат, отколкото досега сме я 
правили. Първо, решихме да я проведем заед-
но с АГРА, от гледна точка на това да се получи 
някаква синергия. До голяма степен всички 
наши изложители работят с производителите на 
машини, консумативи и различни съоръжения 
за винарската промишленост и лозарството. 
После и изложението за хранително-вкусова 
промишленост, “Фудтех”,  е нормално да върви с 
изложение на напитки. Така че възприехме този 
похват, който приложихме за първи път мина-
лата година. Направихме и самото представяне 
малко по-нестандартно – с идеята самата зала да 
е оформена като Град на виното, по-раздвижено,  
което пък е насочено и към крайния клиент, към 
посетителя на изложението – да се почувства по-
добре, да я няма строгата бизнес-атмосфера.

И понеже отчетохме като успешен този 
експеримент, който направихме заедно с 
Пловдивския панаир, тази година следваме 
същата логика. Имаме доста повече заявки към 
момента, в сравнение с миналата година, така че 
мисля, че ще се получи добре. Още повече, че за 
нас Винария е малко като загряване за другото 
голямо събитие, което ни предстои в края на 
април – Световния винен конкурс, който също 
ще се проведе в Пловдив.

Преди конкурса нека поговорим още малко за 

винарството – каква е в момента ситуацията 
с нашите винари. Има опити за подпомагане 
чрез различните програми – през януари имаше 
период за прием на документи по мярка “Пре-
структуриране и конверсия на лозя” от Наци-
оналната програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор 2014-2018 г. Миналата година 
споделихте тенденцията за малките изби с 
бутикови вина, натам ли ще вървим…

интервю

Имиджът на България е 
задача обща, на всички

Разговор с г-н Радослав Радев, председател 

на Националната лозаро-винарска камара 

в навечерието на две големи събития за 

българските винопроиводители
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интервю

Не, очевидно няма да 
вървим само в една по-
сока, тъй като в световен 
мащаб винарството вече 
е повлияно от големия 
дял продажби, които се 
извършват в хипер и супер 
маркети. Начинът на паза-
руване в големи магазини 
до голяма степен променя 
и начина на живот на хора-
та. Така че това е една тен-
денция, която всяка година 
става все по-силна и е раз-
умно да се съобразяваме с 
нея, както се съобразяват всички производители 
в света. Счита се, че около 80 процента от вината 
се продават в такъв тип магазини. А това е малко 
по-различен тип пазаруване от пазаруването 
в специализиран винен магазин. И когато една 
подобна тенденция се засилва, съответно избу-
ява и другата – от една страна има масовизация 
на виното като продукт – то става по-лесно дос-
тъпно, по евтино ако щете, по-всекидневно… Но 
веднага се  появява и другата тенденция –
на производители и консуматори, които искат 
да се откроят, да се отделят от тази по-масова 
тенденция. Това пък засилва например продаж-
бите от избата, създаването на специализирани 
магазини, на винени барове, организиране на 
потребителски дегустации.  Така че и двете тен-
денции съществуват, и в двете тенденции има 
голям потенциал, и двете са интересни за наши-
те производители. 

Самият профил на винопроизводството в 
България е такъв – знаете че горе-долу 25 годи-
ни след промените от една страна имаме един 
винарски сектор, който е наследство на старите 
социалистически големи винопроизводители. 
Разбира се, тези предприятия отдавна изглеждат 
по съвсем различен начин, много пари са инвес-
тирани в тях, те са модернизирани, но все пак 

са си големи производители. От друга страна 
имаме тенденцията всяка година да се появяват 
15-20 нови изби, които са с насоченост по-малко 
производство, предлагане на по-комплексна 
услуга – винени турове, хотелски и ресторантски 
услуги. Така че нещата се развиват в тези посоки.

Още повече, че нашият пазар съвсем не е 
малък – той е основен пазар за нашия бранш и 
то не само като количество. Тук могат да се про-
дават и вина от по-висок ценови сегмент. Бълга-
рите обичат да пият българско вино, независимо 
че вече има голямо предлагане на всякакви 
вносни вина. Българинът опитва, но обикновено 
се връща и трайната консумация е на българско 
вино и то в най-различни сегменти – хората до-
бре познават бранша, добре познават продук-

тите и нямат проблем да платят 
по-висока цена за по-добро 
качество. Това е нещо, което 
например ни е малко трудно да 
постигнем на световния пазар, 
тъй като все пак там имаме един 
дългогодишен имидж на достав-
чик на по-масови вина, така че 
ни трябва време да преодолеем 
това.

Ще ни помогне ли в тази по-
сока Световният винен конкурс, 
мандат за който НЛВК спечели 
миналата година? 

Би трябвало. Самият факт, 
че се провежда в България, 
вече е признание за мястото на 
страната ни на винарската карта 
на планетата, а това все пак е 
едно от най-големите винени 
събития в света. Близо 9 хиляди 

вина се представят, оценяват се от жури, което 
е от 350 дегустатори – хора от цял свят, хора с 
различен профил. Независимо че е най-голе-
мият винен конкурс, неговото жури не е строго 
професионално, в него влизат и журналисти, и 
търговци, даже и винолюбители… Така че оп-
ределено ще ни помогне, тъй като около 60-65 
процента от тези 350 дегустатори са журналисти. 
Те, освен че ще дегустират, ще пишат за вината, 
които са дегустирали, за местата, които са по-
сетили. Имаме шанс да организираме за всички 
тях посещения по винарски изби в страната.

И понеже до събитието няма много време, да 
ви попитам докъде стигнахте, как сте с подго-
товката?

Организацията е доста голяма. В нея освен 
нас участва и Община Пловдив, Международния 
панаир Пловдив, Министерство на туризма, Ми-
нистерство на земеделието и храните и фирма 
“Пробежекс”, която е основен организатор. Така 
че всеки си върши неговата част от работата. В 
момента се опитваме да организираме съпътства-
щата програма – организацията е такава, че гос-
тите до обяд ще дегустират вина, а след обяд, кой-
то желае разбира се, ще има посещения на изби. 
Трябва да подчертая, че има много голям интерес 
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към тези посещения. Не по-малък интерес има 
и към една допълнителна програма, която е за 
желаещите след приключване на конкурса да 
останат още няколко дни в страната, за да могат 
по-подробно да се запознаят с лозаро-винарския 
сектор. Всъщност има огромен интерес точно 
към тази програма, което навярно се дължи на 
това, че все пак България не е чак толкова позна-
та и има много нови неща за откриване у нея.

Вие сте оптимист като ви слу-
шам, но нека все пак завършим с ваши-
те очаквания от нашето винарство. 
Какви са перспективите според вас?

Аз съм оптимист по принцип. А мо-
ите очаквания са базирани на това, че 
лозарството и винопроизводството се 
развиват бавно, инвестициите са голе-
ми и се връщат бавно. Дори по отно-
шение на самото пазарно проникване, 
както сме говорили и друг път – до 
голяма степен продажбата на вино е и 
имиджова дейност, а изграждането на 
имидж става бавно.  

Ето, например, има вече доста об-
щини, които работят в посока на сим-
биозата между винопроизводството 
и туризма. Като кажем туризъм, то е 
нещо доста субективно и абстрактно. 
Един турист трябва да има различни 
възможности, но услугата , която се 
предлага трябва да е свързана с много 
неща – трябва да е свързана с местна кухня, 
с исторически забележителности, с вино, с 
добро хотелско настаняване, с различни въз-
можности за рекреационен туризъм, пътят да 
е добър, да бъде наистина комплексна. Имен-
но затова изграждането на този имидж на 
България е задача обща, на всички.

Аз съм уверен, че пътят, който сме пое-
ли в нашия бранш и българския лозаро-ви-
нарски сектор като цяло е правилният път. 
Развиваме се в добра посока и резултатите 
ще дойдат рано или късно. Дано да бъде 
по-рано!

И къде е мястото на камарата в този про-
цес?

Камарата има доста функции. Ние веднъж за-
щитаваме интересите на бранша като цяло пред 
държавата – тук включвам участие в работни 
групи по изработване на ново законодателство, 
правене на анализи на съществуващите разпо-
редби и съответно предложения за техните про-
мени. Това от една страна. Другата ни функция е 
чисто информационна чрез нашите издания –
хартиени и електронни. Извършваме и обра-
зователна дейност чрез нашия Учебен център, 
който организира курсове както за професио-
налисти, така и за любители във всички сфери 
на лозарството и на винарството. И най-важната 
ни задача е всичко това, което се случва или се е 
случило, целия потенциал, който има България, 
ние да го комуникираме със света. Изграждане-
то на бранда Българско вино е всъщност нашата 

Фирмата 
е специализирана в инженеринг, 
проектиране и производство на 
дестилационни инсталации за 
висококачествени продукти: ракия, 
бренди, уиски, пречистен зърнен спирт 
и биоетанол.

„БЕНКОВСКИ КО“ ООД„БЕНКОВСКИ КО“ ООД
1220 София, ул. Първа българска армия 1
тел./факс: 02/9313974, 9313968, 08335986
e-mail: office@bencovski.com
www. bencovski.com

основна задача, но то 
е основна задача  и 
за компаниите, заети 
в бранша, и за хора 
като вас – журнали-
стите, и за държавата 
на всички нива. Все 
пак нещо добро се 
случва в България. 
Винарският сектор 
много се промени, 
изглежда доста по-
добре и вината му са 
доста добри. Просто 

трябва всичко това да го комуникира-
ме по правилния начин, за да можем да 

си намерим пазарната ниша.

Петко Делибеев

интервю



Само през 2015Само през 2015
Само за 2015 и само за животновъдния сек-

тор например са изплатени национални помощи 
за близо 274 млн. лв., отчете екипът на държавен 
фонд „Земеделие”.

През 2015 г., след получено одобрение от 
Брюксел за 16-та поред нотификация на ПРСР 
(позволяваща преразпределение на средствата и 
прехвърлянето им между осите и мерките на про-
грамата),  фонд „Земеделие” е успял да разплати 
само за една година 1,345 млрд. лв. А като цяло 
безвъзмездното финансиране на земеделците 
само през 2015 г. е за близо 3,3 млрд. лв. и включ-
ва директните плащания на площ, ПРСР, опера-
тивна програма “Рибарство”, селскостопанските 
пазарни механизми, държавните помощи и др.

“Това, което не успяхме да усвоим, бяха някол-
ко общински проекта, които не разплатихме 
заради пороци в документацията и в изпълнени-
ето. Именно по общинските мерки имаме загуба 
от около 24 млн. евро. Държавен фонд “Земеде-
лие” не е пощенска кутия за “даден проект – пла-
тен проект”. Не сме си затваряли очите, спазва-
ли сме всички правила”, заяви Румен Порожанов, 
изпълнителен директор на фонд “Земеделие”. По 
думите му подходът на Фонда е рестриктивен 
при новите мерки от новия програмен период 

на програмата – 2014 - 2020 г., и това осигурява 
възможност да се договорят много повече про-
екти и парите да стигнат до по-голям брой хора.

През 2016През 2016
2016-та е поредната година, която ще се до-

минира от вливането на европейски средства в 
земеделието. Очакванията са, че през годината 
ще продължат и други процеси – като окрупня-
ването на земеделските площи и концентраци-
ята на все по-голям ресурс в ръцете на няколко 
големи производителя във всеки по-малък сек-
тор. За сметка на това обаче се очаква, че сел-
ското стопанство ще става по-диверсифицирано, 
тоест фермерите ще насочат внимание и към 
други подсектори извън зърнопроизводството, 
което вече заема около 60% от посевните площи 
в страната.

Прогнозите са, че 2016 г. ще бъде най-трудна 
за животновъдството, което ще продължи да 
изпитва проблеми. Млечното говедовъдство в 
страната пострада сериозно от падането на кво-
тите за мляко в ЕС, от една страна, и от наложе-
ното руско ембарго на европейските продукти, 
от друга. Вследствие на тези две събития цените 
на млякото спаднаха драстично, а тенденцията 
се задълбочава.

„През 2016 г. се очаква директната подкрепа 
за фермерите да е в размер на 1,8 млрд. лв. ев-
росредства плюс 300 млн. лв. от националния 
бюджет”, заяви министърът на земеделието и 
храните Десислава Танева. По думите й геопо-
литическите спорове се отразяват силно на 
земеделския бранш, а сред най-засегнатите е 
млечният сектор. „Предизвикателството тази 
година е ресурсът да бъде разпределен за подпо-
магане по най-добрия начин, за да има най-висок 
ефект“, каза тя.

Новият програмен период в земеделието 
2014 - 2020 г. е свързан и с нови схеми за ди-
ректни плащания на декар или глава животно. 
Те са обвързани с т.нар. зелени компоненти, 
но и с доказване на правно основание за полз-
ването на земята. Производителите имаха за 
задача да структурират стопанствата си така, 
че да отговарят на новите изисквания на ЕС, за 

Какво усвоихме и 
какво предстои?

анализи

България е усвоила 94% от първоначално одобре-

ния от ЕС бюджет на Програмата за развитие 

на селските райони 2007 - 2013 г. (ПРСР), които бе 

почти 2,65 млрд. евро. 

Общо изплатената субсидия за периода 

2007 - 2015 г. от фонд “Земеделие” по линия на 

Програмата е близо 2,48 млрд. евро. Отделно по 

линия на директните плащания на площ за пери-

ода 2007 - 2014 г. земеделските производители са 

получили над 9 млрд. лева. Освен от европейските 

фондове земеделските стопани получават без-

възмездно финансиране и по линия на национал-

ните схеми за подпомагане. 
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анализи

да бъдат подпомагани. Плащанията през 2016 г. 
ще покажат дали те са направили всичко необ-
ходимо.

Новата ПРСРНовата ПРСР
Неминуемо 2016 г. ще мине и под знака на 

новата Програма за развитие на селските райо-
ни (ПРСР). От индикативния график за прием на 
заявления по новата програма, публикуван на 
сайта на земеделското министерство, става ясно, 
че през 2016 г. ще бъдат отворени за прием 
общо 16 мерки. 

От март ще стартират някои от важните за 
малките стопанства и общини мерки –  “Агроеко-
логия и климат” (с общ бюджет близо 223,4 млн. 
евро за целия период на действие на програма-
та), “Биологично земеделие” (близо 151,6 млн. 
евро), “Плащания по “Натура 2000” и Рамковата 
директива за водите (почти 139,7 млн. евро), и 
“Хуманно отношение към животните” (почти 56,9 
млн. евро).

През април ще се приемат заявления по под-
мярка 6.3 “Стартова помощ за развитие на малки 
стопанства” като част от тематичната подпрогра-
ма за малките стопанства. Помощта по нея е в 
размер на 15 000 евро и представлява плащане 
на два транша. Първият – от 10 000 евро, се из-
плаща веднага след одобрение на заявлението 
за подпомагане, а вторият – след проверка на 
изпълнението на бизнес плана.

През юни ще се подават и проекти за инвес-
тиции в инфраструктурата (подмярка 7.2). По 
нея ще могат да кандидатстват общини в сел-
ските райони с под 2000 жители, читалища, а за 
конкретни дейности – и юридически лица. Ще 
се финансират строителство, ремонт, покупка 
на оборудване за обекти, свързани с културния 
живот на селището, изграждане на ВиК мрежи, 
на зелени площи и др.

През юли се очаква да стартира една от най-
атрактивните за бизнеса мерки от програмата –
за инвестиции в стопанствата, а през септември 
и тази за инвестиции в преработка и маркетинг 
на земеделски продукти. Финансовата помощ е 

в размер до 50% от общия размер на допустими-
те разходи. Сумата се увеличава с 10%, 15% или 
20% за различни категории проекти: например 
на млади земеделски стопани; за колективни 
инвестиции, за инвестиции в стопанства, из-
пълняващи агроекологични ангажименти, за 
биопроизводители и др. Минималният размер 
на допустимите разходи по един проект е 15 000 
евро, а максималният – 1,5 млн. евро. Специално 
за инвестиции в земеделска техника максимал-
ният размер на допустимите разходи за един 
кандидат за периода на прилагане на програ-
мата е 500 хил. евро, а за колективни проекти, 
представени от над 10 земеделски производи-
тели и организации на производители – 1 млн. 
евро.

Друга атрактивна за бизнеса мярка - “Инвес-
тиции в преработка/маркетинг на земеделски 
продукти”, ще бъде отворена в края на октомври 
2016. Тя е насочена към преработващата индус-
трия и подкрепя инвестиции в производствени 
технологии, сгради, нови машини и оборудване, 
транспортни средства, внедряване на между-
народни стандарти, както и за производство на 
енергия от възобновяеми енергийни източници, 
но само за собствено потребление.

През септември и октомври ще има прием 
по мярка 9 за “Учредяване на групи и организа-
ции на производителите”. Финансовата помощ е 
под формата на фиксирано годишно плащане и 
се отпуска за не повече от пет последователни 
години. Размерът на помощта е не повече от 100 
хил. евро за всяка година, като подпомагането е 
намаляващо. Последното плащане се извършва, 
при условие че има коректно изпълнение на 
представения и одобрен бизнес план.

Без приемБез прием
За съжаление обаче 2016 г. ще бъде поред-

ната нулева година за една от най-важните за 
микробизнеса в малките градове и села подмяр-
ка  - “Инвестиционна подкрепа за неземеделски 
дейности”, става ясно от публикувания график. 
2016 е третата нулева година за инвестиционни 
проекти на малкия неземеделски бизнес в мал-
ките градове и села, от който се очаква да крепи 
местната икономика и да създава работни места. 

Експерти от земеделското министерство и 
фонда правят анализ на ситуацията по обявени-
те през 2015 за прием мерки от новата ПРСР, при 
които подадените проекти надвишават много-
кратно определения бюджет за подпомагане. Зе-
меделският министър Десислава Танева уточни, 
че се обсъждат промени при мерки 4.1 – “Инвес-
тиции в земеделски стопанства” и 4.2 – “Инвести-
ции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти”. Някои от предложенията включват 
намаляване на максималния размер за един 
проект от 1,5 млн. лв. до 1 млн. или до 1,250 млн. 
лв., намаляване на общия размер на подкрепата 
– от примерно 70% на 50%. Всички промени са 
обсъждат с браншовите организации и са в по-
сока достигане на подкрепата до по-голям брой 
хора, уверява министър Танева.

Валя Иванова

СИГУРНАТА ВРЪЗКА  С КАЧЕСТВОТО СИГУРНАТА ВРЪЗКА  С КАЧЕСТВОТО 

СС Q CERTIFICATION  Q CERTIFICATION до потребителите до потребителите 
достигат само сертифицирани продукти достигат само сертифицирани продукти 

ЗА КОНТАКТИ: ул. „Леонардо да Винчи” № 42 а, гр. Пловдив 4000, 
Телефон: +359 32 649 228, факс: +359 32 620 018, 

GSM: 0896 610 383 
е-mail: info@qcertifi cation.bg, 

web: www.qcertifi cation.bg
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Smart Food Factory II
С  умни процеси към бъдещето
Става дума за създаване 
на добавена стойност

Още предишното десетилетие 
дигитализирането задвижи промяна 
в хранително-вкусовата индустрия. 
Автоматизирани системи за коми-
сиониране, всеобхватно обратно 
проследяване на партиди или из-
ползването на роботи със сигурност 
са само няколко примера за инова-
тивната сила на бранша.

Но за в бъдеще ще трябва да се 
постигне още повече. Задачи, които 
днес още се обработват централно, 

след това ще се поемат от самите 
сензори, машини и суровини. Целта 
е интелигентна фабрика, която пер-
фектно да владее своите комплекс-
ни процеси, да е резистентна срещу 
престои и да може да реагира гъвка-
во по всяко време относно промени 
в производствения процес. Жела-
ната гъвкавост стига дори толкова 
далече, че клиентските желания за 
промени да са възможни дори и след 
започване на производството. Тогава 
производителите ще са в състояние 
по-добре да посрещнат предизвика-

телствата на глобалната конкурен-
ция, променливите пазари и нара-
стващото търсене на индивидуални 
продукти в малък обем. Очакваното 
конкурентно предимство, например 
чрез съкратено време на доставка, 
ще доведе до едно, подпомогнато от 
технологията, ускоряване на все по-
комплексните вериги на доставка.

Всички бизнес партньори, дос-
тавчици и клиенти скоро ще тряб-
ва да бъдат напълно интегрирани 
в дигиталната верига на създаване 
на добавена стойност. Освен това 



машините и суровините в Smart 
Food Factory комуникират помежду 
си толкова естествено, както в една 
социална мрежа. Тъй като чрез сто-
пански независимото управление 
на производството няма вече да има 
спирания и престои, и машините ви-
наги ще са оптимално натоварени, 
затова ще бъде нужна и по-малко 
енергия. Потреблението на мате-
риал също намалява, тъй като има 
по-малко брак – това щади не само 
финансите, но съща така и ставащи-
те все по-оскъдни ресурси.

Следователно при Индустрия 4.0 
става дума преди всичко за едно: съз-
даване на добавена стойност. Стане 
ли един ден реалност сценарият за 
свързаното в мрежа производство, 
продуктивността на предприятието 
би могла да скочи с близо 30%, твър-
дят от германската Академия за тех-
нически науки „acatech“.

Ключова роля тук ще поеме ин-
формационната технология, тъй 
като без нея не е възможно пови-
шаване на продуктивността. Тъкмо 
при комплексните процеси в храни-
телно-вкусовия бранш най-големият 
ефект се крие в интегрираното пла-
ниране, при което ERP-светът ще се 
сближи много тясно с техническия 
свят на производството.

Оптимален добив 
чрез автоматизирано 
оценяване на суровините

Конкретен икономически потен-
циал обещават също технологиите 
на CSB-System за обработка на из-
ображения, внедрени например в 
селскостопанската организация на 
производителите Uniporc Ouest от 
Франция. Техните кланици катего-
ризират с помощта на CSB-Image-
Meaters® прасетата, предназначени 
за клане, по търговски класове и 
по качество директно на линията за 
клане – напълно автоматично и без 
да се налага намесата на човек. Из-
готвянето на фактурата след това се 
извършва на базата на резултатите 
от класификацията. С над 20 мили-
она претеглени и класифицирани 
прасета на година Uniporc отговаря 
за над 80% от френската продукция 
на прасета, предназначени за клане, 
и за близо 7% от производството на 
прасета, предназначени за клане, 
в ЕС. CSB-Image-Meater® се използ-
ва също и от EDEKA Südwest Fleisch 
GmbH в Райнщетен. Там технологи-
ята бе инсталирана, за да се въвеж-
дат и оценяват. доставените свински 

половинки при приема на стоки. Ав-
томатично извършващото се измер-
ване за определяне на лява и дясна 
половинка се грижи за правилното 
зареждане на тръбните складовете 
и на роботите за транжиране.

Чрез класификацията Image-
Meater способства за това, сурови-
ните да се използват по-ефикасно. 
Тъкмо при силната конкуренция в 
хранително-вкусовата промишле-
ност е задължително необходимо 
интелигентното използване на ос-
къдни и скъпи суровини. Това става 
ясно от високия дял на разходите за 
суровини в общите разходи на един 
продукт. Само тези предприятия, 
които ефикасно използват сурови-
ните и материалите, могат да устоят 
на международната конкуренция и 
дълготрайно да имат шанс на пазара. 
Като пример за новите възможности 
на свръхмодерната обработка на из-
ображения е също CSB-Eyedentifi er®. 
Той служи на напълно автоматична-
та идентификация, сортиране и на-
сочване на артикули чрез анализ на 
изображения и се използва напри-
мер за механична визуална провер-
ка на изхода от транжиране или на 
входа в производството. За разлика 
от често грешните проверки, напра-
вени от хора, CSB-Eyedentifi er® гаран-
тира едно постоянно и равномерно 
измерване на качеството. Което го 
прави интересен и за други браншо-
ве, например когато става въпрос да 
се сортират плодове и зеленчуци по 
класове на качество.  

Повече марж в 
производството на птиче 
месо

Голяма иновационна динами-
ка по пътя към Smart Food Factory 
не идва само от отделните сфери и 
браншове, но тя може да бъде на-
блюдавана също и в допирните точ-
ки. Там се слива знание от различни 
научни области като управление на 
фирмените ресурси (ERP), произ-
водствени изпълнителни системи 
(MES), машиностроене и оборудва-
не, както и роботика. Пример за ин-
тердисциплинарна и международ-
на колаборация е партньорството 
между Meyn-Ishida и CSB-System. За-
едно, трите браншови специалиста, 
предлагат решението iPoultry, което 
се грижи за по-интелигентно пла-
ниране на производството, по-пре-
цизно производство и по-гъвкави 
процеси на опаковане и претегляне 
в птичия бранш. С iPoultry добивът 
от транжирането се максимизира, 
а бракът се минимизира. Високата 
степен на автоматизация и интегри-
раният контрол на производстве-
ните линии осигуряват по-добра 
експлоатация на машините, повече 
ефикасност, производителност и по-
ниски разходи. iPoultry позволява 
интегрирано планиране с точни и 
достоверни данни от производство 
и приема на поръчки. Така още по 
време на производството могат ак-
тивно да се управляват покупките и 
продажбите, като се извършва едно 
последователно анализиране на съ-

„Smart Food Factory идва с 
многобройни по-малки стъпки. 
Много от базисните технологии 
вече съществуват.“

Д-р Петер Шимицек
председател на управителния 
съвет на CSB-System AG

„С CSB linecontrol® общата 
ефикасност на оборудването 
остава на едно постоянно висо-
ко ниво“

Херман Шалк, 
Директор продажби 
CSB-System AG
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ществуващите поръчки и наличните суровини. 
Предимството: по всяко време се знае, кои сурови-
ни кога в какво количество за кои клиенти в кои 
продукти трябва да бъдат обработени.

Виртуализация на веригата на 
доставки

Един прозрачен информационен поток от 
снабдяването през производството до обслуж-
ването на клиентите е желанието на всяко произ-
водствено предприятие. Поставената цел, да се 
произвежда възможно най-ефикасно и според 
потребността, като суровините активно съобща-
ват своята материална стойност на машините и 
машините използват всички суровини с насоче-
ност към печалба, може да е музика от бъдещето. 
Актуални примери от практиката сочат все пак, 
че днес вече е възможно, предварително да се 
планират продукти и тяхното движение от по-
лето до чинията и също така да се проследяват 
обратно. Веригата на създаване на добавена 
стойност може да бъде визуализирана без про-
пуски, защото информацията непрекъснато ав-
томатизирано се предава от процесен етап към 
процесен етап в текущия процес. „Това стига до-
там, че в днешно време потребители могат да 
участват в ИТ-подпомогнатото обратно про-
следяване на продукти. Който примерно закупи 
месни продукти на CSB-клиентите Wolf и Vion, 
може чрез смартфона бързо и лесно да устано-
ви информацията от обратното проследява-
не“, казва CSB-експертът за месния бранш Томас 
Керстен.

Подобни примери съществуват и в други 
браншове. Производителят на салати  eisberg 
може с помощта на мобилно софтуерно прило-
жение на CSB-System перфектно да контролира 
продуктите си – от засаждането до опакования 
артикул. Проверки се извършват още на полета-
та на близо 100-те на европейско равнище дос-
тавчици на салата и зеленчуци. Тук в употреба 
влизат уеб-базирани CSB-приложения на мобил-
ни компютри. „Ние познаваме качеството на 
суровините, още преди те да бъдат транспор-
тирани с камиони до нашите преработвател-
ни фабрики. Така можем не само по-ефикасно да 
планираме производството си, но можем също 
така по-добре да оценяваме нашите достав-
чици. Освен това може да установим, дали сто-
ката се е променила по време на транспорта“, 
казва Петер Етрих, главен ИТ мениджър във фир-
мена група eisberg.

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

ООснована преди 23 години, INTRAMA 
впечатлява с динамичното си развитие. 
От създаването ѝ до днес, почти на 
всеки две години, фирмата прави нова 

стъпка в развитието и разширяването на дей-
ността си. Навярно това е гаранцията една фирма 
не само да оцелее в бурните години на икономи-
чески преход, но и да е водеща в своята сфера? 
В началото на 90-те години вакуум опаковката 
все още не е позната на българския пазар. На-
лага се основателите на INTRAMA да разясняват 
сред клиентите и да ги убеждават в ползите от 
опаковането на хранителни продукти във ваку-
ум. Така започват да печелят клиенти и първите 
продажби тръгват. Но един човек не може да 
обхване целия пазар и затова фирмата започва 
да открива офиси в регион след регион и да 
наема подходящи хора. Естествено, продажбите 
тръгват нагоре. Популярността и завоюваното 
доверие кара клиентите да търсят от тях и други 
машини за ХВП. Така идват партньорите – най-
вече от Германия, Швейцария, Холандия,Япония 
и постепенно гамата от предлагани продукти се 
разширява. Фирмата вече е в състояние да обо-
рудва едно цяло предприятие от ХВП, било то за 

млекопреработка или месопреработка.
Както сподели търговският директор на 

INTRAMA, г-н Красимир Кънев, „Фирмената 
философия е да сме близо до клиентите и мак-
симално бързо да реагираме на техните иска-
ния и желания“.  Затова спомага изградената и 
успешно функционираща търговска и сервизна 
структура. 

Всъщност това е пътят. В днешната пазарна 
икономика водещи са клиентите. Те са все по 
информирани, все по-взискателни, а глобали-
зацията доведе на нашия пазар конкуренция от 
цял свят. Клиентите започват да търсят от дос-
тавчиците не толкова самите продукти, те търсят 
решения. Точно в тази посока, стъпка по стъпка, 
върви и INTRAMA – да предлага на клиентите 
си все по-добри и по-комплексни решения в 
областта на опаковането и етикетирането. Като 
предлага машината, да предложи и консуматива 
за тази машина, вакуум опаковката, да предложи 
етикета, с който клиентът да брандира продукта 
си. И в добавка да му предложи и съответното 
сервизно обслужване. 

Успехите на родния пазар логично насочват 
погледите навън – към съседите. Създават се 
структъри в Македония, Сърбия, Румъния и Ко-
сово. Всяко начало е трудно и съпътствано от ре-
дица предизвикателства. Въпреки това INTRAMA 
успява да убеди, че предлага качествен продукт 
на европейско ниво.А като се прибави сервиза 
и разработката според изисквания на клиента, 
услугата става още по-атрактивна. 

Едновременно със своето собствено произ-
водство на автоматични линии за опаковане във 
вакуум и МАП среда, фолиа и пликове за вакуум 
опаковка и етикети, INTRAMA е представител на 
водещи европейски производители на техноло-
гично оборудване. Повече от 18 години компа-
нията е изключителен представител на BIZERBA 
за България. Продуктите на BIZERBA са символ 
на високо качество и съвременни технологии. 
Партньорските взаимоотношения с GEA, FUJI 
Machinery, GRUNWALD, FREY, WALDYSSA и др. да-
ват възможност на местните производители да 
инвестират в технологично оборудване от висок 
клас. Принтерите за термотрансферен и термо-
директен печат на TSC, както и вакуум машините 
на HENKELMAN са необходимо попълнение за 
всеки ресторант, хотел, търговски обект и кули-
нарен цех. Предлаганите от INTRAMA конвекто-
мати RATIONAL са  познати на всички шефготва-
чи като системи №1 в света. Те осигуряват по-
стоянно високо качество на приготвяните ястия, 
дори и при много голямо количество, като нама-
ляват до минимум както отпадъците и влагането 

Да предвидиш 
бъдещето

Една от фирмите, участвали в организираната 

от сп. ХВП конференция „Съвременни тенденции 

и нови технологични решения в опаковането на 

храни и напитки“ впечатли присъстващите с 

презентацията на нови за българския пазар опа-

ковки. Естествено, и нашето внимание бе привле-

чено, затова посетихме фирма INTRAMA  и искаме 

да ви разкажем за нея.
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на суровини, така и разходът на енергия и вода. 
В унисон със съвременните кулинарни тенден-
ции, INTRAMA предоставя цялостно оборудване 
за готвене във вакуум при ниска температура, 
известно по света с френския термин SOUS VIDE 
(сувид).  Като отговорен и коректен партньор 
фирмата не само доставя най-модерното и съ-
временно оборудване, но изцяло поема негово-
то сервизиране и техническо  обслужване. 

Хората са най-ценния ресурс и те правят 
компанията успешна. В INTRAMA работят над 
200 човека, които имат възможността да се въз-
ползват от работна среда, стимулираща открита 
комуникация, екипност и инициативност, и да 
развиват своя потенциал. Организирането на 
ежегодни курсове и обучения за повишаване 
квалификацията на служителите в страната и 
чужбина поддържа постоянно високото ниво 
на компетентност и професионализъм. Преди 8 
години е създаден екип от конструктори, който е 
разработил прототип на вакуумопаковъчна ли-
ния. Тестван в реални производствени условия, 
прототипът доказва своите качества и още по 

време на тестването, клиентът решава да закупи 
машината. Развойната дейност продължава и се 
изработват нови функционалности на машината. 
Поддържането на тесен контакт с клиентите поз-
волява да се установят какви са техните потреб-
ности и нужди и да им бъде предложено адек-
ватно решение за тяхото индивидуално произ-
водство. Клиентите са изключително доволни, 
защото се сдобиват и ползват оборудване, което 
е конструирано с тяхно участие. В резултат на 
всичко това се постига безупречна визия на опа-
кованата продукция, която е сред съществените 
предпоставки за успех на всяка марка хранител-
ни продукти.  

Не мога да не споделя един факт: Световният 
гигант BASF търси вакуумопаковъчна машина 
за тестване на фолиа. INTRAMA се включва в 
конкурс, в конкуренция с няколко немски про-
изводители. Комисията от специалисти на BASF 
решава, че машината, произведена от INTRAMA в 
България, би удовлетворявала най-добре техни-
те изисквания. 

Още веднъж бих искал да цитирам търгов-
ския директор Кънев: „За да устоиш на конку-
ренцията, би следвало да можеш да предвидиш 
бъдещето. А за да предвидиш бъдещето най-до-
бре е да участваш в неговото създаване. Затова 
ние, гледайки напред и следейки симптомите 
на пазара се развиваме в посоки, които имат 
бъдеще.“

Сигурно предвиждайки бъдещето, преди 
няколко години  INTRAMA инвестира в най-мо-
дерната машина за печат на етикети – швейцар-
ска машина GALLUS. Самата машина е изградена 
върху каменен гранитен корпус, което позво-
лява  етикетите, които виждате в търговската 
мрежа, да са с изключително високо качество и 
ниска себестойност поради високата скорост, с 
която работи.

Още едно предимство във фирмената поли-
тика на INTRAMA – редовно поддържаните връз-
ки с ВУЗ. За студенти от УХТ в Пловдив се правят 
демонстрации на машините и тяхната работа. 
Отлични взаимоотношения има при решаване 
на някои въпроси и преодоляване на трудности 

с преподавателите от ТУ София. INTRAMA 
редовно участва в провежданата от ТУ Со-
фия Трудова борса, на която предлага на 
младите хора възможност за работа.  

Когато отворих дума за опаковката, ко-
ято ни е довела тук – Fitpack, разбрах, че се 
харесва от първите клиенти и в най-скоро 
време ще се появи на пазара, брандирана с 
търговските марки на големи производите-
ли в нашата ХВП. Тя ще бъде добра алтерна-
тива на други видове опаковки, които изис-
кват скъпи машини и скъпи консумативи. 

Така, постоянно и ежедневно INTRAMA 
прави своите стъпки – малки, но в правил-
ната посока, напред. 

Историята на ИНТРАМА разказа 

Петко Делибеев

водещи фирми
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опит

Какви са стъпките за създаването на сил-
ната идентичност на марката? Само за опа-
ковката ли става въпрос? 

Казано с прости думи, стабилната идентичност 
на дадена марка е свързана със споделянето на 
уникална и завладяваща история, разказана с под-
ходящия тон и персонализирана така, че да отго-
варя на реалната същност на конкретния бизнес. 
Идентичността изгражда връзка между марката и 
аудиторията, която връзка е автентична и трайна. 

Опаковката е средство, разказващо една част 
от историята. Ние разчитаме на създаването на 
контактни точки във всички сфери на дадения 
бизнес така, че да завършим картината. 

Всичко започва с правилното отношение към 
нашия клиент – пламенните люде в основата на 
компаниите, които брандираме, могат да се ока-
жат извор на истинско вдъхновение. Наша работа 
е да разкрием тези нешлифовани диаманти, спо-
собни да разкрият безгранични възможности, и 
това се получава именно чрез основани на вза-
имното уважение отношения с клиента. 

От първостепенно значение е и стратегиче-
ското планиране – в крайна сметка всичко, което 
правим, го правим за потребителя, така че важ-
ността на задълбоченото проучване и планира-
не на всички аспекти, които могат и ще окажат 
влияние на отношението на хората към марка-
та, е изключително голяма. Това е своего рода 
откривателски процес, способен да разтвори 
пред конкретния бизнес множество врати отвъд 
самата идентичност и отвъд опаковката. Гамата 
„Адаптирани спиртни напитки“ (Tailored Spirits) 
се появи в резултат тъкмо на тази стъпка. 

Творческо проучване и премерено изпълне-
ние – стараем се да не ограничаваме твърде мно-
го изследването на първоначалната идея. Пра-
вим преглед на всички възможни ареали, в които 
дадената марка би могла да живее и расте. Това 
изисква не само разкрепостено мислене, готово 
да отправи предизвикателство към очакванията 
на клиента, но и практически подход, чрез които 
определена идея да бъде рафинирана и предста-
вена по начин, който да й позволи да разцъфне и 
да даде плод. 

Идентичността на една марка, чието безпро-
блемно съществуване се храни от опаковката, 
от дигиталното и физическото й представяне, 
е голямо постижение, но най-силните марки се 
характеризират с гъвкавост и способност да се 
адаптират в процеса на разрастване на съответ-
ния бизнес и лансирането на нови продукти. 

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 601471
offi  ce@arstood.com
http://arstood.com

Дизайни за 
технически грамотни 
потребители 

Скуод Инк (Squad Ink) е австралийска агенция за 

брандинг и дизайн, базирана в Сидни и ръководена 

от братята Матю и Тери Скуадрито. Работейки 

с дестилерията Арчи Роуз (Archie Rose Distilling 

Co), те за първи път в историята предоставят 

на крайните клиенти възможността да персони-

фицират сами своя собствена бутилка спиртна 

напитка – от вкуса до дизайна – с помощта на 

своя смартфон. Предлагаме ви разговор с твор-

ческия директор Матю Скуадрито за проектите 

им, за това как се изгражда стабилната идентич-

ност на дадена марка и по какъв начин консумато-

рите влияят на дизайна на опаковките. 



Разкажете как постигнахте вашето ди-
зайнерско решение за Арчи Роуз? 

Арчи Роуз е първата независима дестилерия 
за занаятчийски (крафт) спиртни напитки, от-
ворила врати в Сидни още през 1853 г. Нашият 
клиент – компанията Арчи Роуз – отдава почит 
на тази богата история, предлагайки на посети-
телите на Сидни възможността да се запознаят с 
автентичното производство на алкохол – от зър-
ното до чашата – на място в предприятието. 

Преди официалния й дебют в Роузбери, бяхме 
работили с фирмата Арчи Роуз от близо две годи-
ни, така че на практика бяхме научили всичко, ко-
ето трябваше да знаем за специфичната им дей-
ност. Първоначалната ни задача беше да бранди-
раме, да проектираме опаковките и да обезпе-
чим пазарната поява на самата дестилерия и на 
нейната гама спиртни напитки, включваща бяло 
ръжено уиски, сух джин и водка. Когато работиш 
с клиент мечта като Арчи Роуз, непрекъснато се 
чудиш какво следва и въображението ти минава 
в скоростната лента. По време на една работна 
среща ние подхвърлихме идеята: „Какво би ста-
нало, ако можехте да персонализирате собстве-
ната си напитка онлайн?“ Уил, основателят на 
фирмата, направо отговори: „Ами да, бихме мог-
ли да го направим!“ И след като идеята вече беше 
видяла бял свят, трябваше да впрегнем мозъка си 
и да я превърнем в реалност. 

Амбицията на всяка марка занаятчийски 
спиртни напитки е да предложи 
нещо отчетливо уникално, като съ-
щевременно запази интегритета и 
качеството на своя продукт. Дести-
лерията Арчи Роуз и нейните арти-
кули са уникални сами по себе си, 
но гамата „Адаптирани спиртни 
напитки“ всъщност отива отвъд 
тези ключови цели, предлагайки 
на любителите на алкохола първа-
та в света възможност да създадат 
своя собствена и единствена бутил-
ка водка или джин, или буренце с 
уиски, с помощта на своя телефон. 
Още от ден първи беше заложена 
и ясната цел да се работи в посока 

осигуряване на международна клиентска база и 
гамата „Адаптирани спиртни напитки“ улесни 
нейното постигане, изпълнявайки ролята на ра-
кета-носител за пълната гама спиртни напитки на 
компанията. 

Продукт, предлагащ подобна функционалност, 
предполага достойна за претенциите му опаков-
ка. Получихме зелена светлина в тази насока и в 
резултат предложихме зашеметяващи фолирани 
печатни етикети, персонализирани с конкретния 
профил на спиртната напитка и с името на чо-
века върху бутилката. Открихме, че купувачите 
си умират да създават напитки за приятели и за 
свои клиенти, и ето че сега най-сетне те могат да 
поднесат на късметлиите подарък – персонали-
зирана бутилка. 

Арчи Роуз дава на своите клиенти въз-
можност да персонализират собствените си 
напитки от вкуса до дизайна с помощта на 
смартфон. Как се отразява това върху изжи-
вяването на потребителя? 

Ако някога имате шанса да посетите дестиле-
рията Арчи Роуз, със сигурност ще оцените кол-
ко професионално и грижовно се отнася екипът 
им със своите клиенти. Внимание се обръща на 
всеки детайл, работи се с любов. Бяхме много заг-
рижени за това персонализирано потребителско 
изживяване, което посетителите на Сидни бяха 
обикнали и го свързваха с дестилерията, така че 
щом нещата опряха до разработването на онлайн 
процес стъпка по стъпка, вече бяхме наясно, че 
собствената ни работа вече е откъсната от нас. 
Създадохме виртуално пътешествие, насочвано 
от опростен информативен наратив и изпълнено 
с богато съдържание на снимки и видео, което да 
гарантира потребителско изживяване, меко като 
самите им напитки. 

Т Е Х Н О К О Н С У Л Т
1504 София, П.К. 127, офис: 1528 София, Дружба 1, бул. Амстердам 4 
тел.: 02/ 975 14 55, факс: 02/ 975 14 56,  e-mail: technoco@engineer.bg

ТЕХНОКОНСУЛТ – ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА RPM BELGIUM N.V.

Sanitile®  
 Най-добрите съвременни 

полимерни безфугови покрития за 
стени и тавани в предприятията 
на хранителната промишленост. 

Monopur®   Duracon®   Monile® 
Безфугови подови настилки 

предназначени за предприятията от 
хранително-вкусовата промишленост.

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ВАШИТЕ ПРОМИШЛЕНИ ПОДОВИ ИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ:
БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ С МАТЕРИАЛИ, КОНТРОЛИРАНИ ПО ISO 9001.

Антисептични покрития 
за стени и тавани

Антисептични подови 
настилки

Защитни антикорозионни покрития за метални и бетонови съдовеЗащитни антикорозионни покрития за метални и бетонови съдове
Aluminatioro 301® 

Базираната в Сидни компания Арчи Роуз. 





опит

Очакват ли повече от опаковките техни-
чески грамотните потребители? 

Определено да. В наши дни техническата гра-
мотност и дизайнерските познания на потреби-
телите  нарастват постоянно, което прави нашата 
работа несравнимо по-предизвикателна и вълну-
ваща. Очакваме толкова много от технологията, 
управляваща ежедневието ни, че едва ли би било 
възможно това очакване да не се разпростре и 
върху другите, зависими от дизайна, продукти в 
живота ни. 

Живеем във вълнуващо време, когато все по-
топлият прием на занаятчийските изделия създа-
ва условия за нов възход на занаятчиите, които 
не само уважават традициите, но прегръщат и 
новите технологии. За да бъдеш конкурентен на 

587 390            587 387

този нов пазар ти е необходима иновация и тък-
мо това се постига с лансирането на новаторски 
опаковки, едновременно представящи досто-
верно съответните продукти и безпроблемно 
интегрирани с дигиталния свят. 

Някои изследователи твърдят, че опаков-
ката на продукта „може да окаже подсъзна-
телно влияние върху неговото възприемане 
и вкус“. Съгласен ли сте? 

Смятам, че би било трудно това да не се случи. 
Живеем в епоха на визуално изобилие и едва ли 
е възможно да не бъдем прелъстени от красивия 
дизайн. Спомням си как пих еспресо на спираща-
та дъха Пиаца Навона в Рим и ми се струваше, че 
това е най-удивителното кафе, което някога съм 
опитвал. Хм, сигурен съм, че не е било, но в онзи 
момент определено беше. В света на спиртните 
напитки клиентите биват перманентно съблазня-
вани от опаковката. Повечето едва ли забелязват, 
но водещите марки уиски са склонни да добавят 
по-тъмен нюанс в стъклото на своите бутилки, за 
да провокират повишено възприятие за богат-
ство и мекота на вкуса на питието.

Какво следва за Скуод Инк? Има ли кон-
кретни проекти, в които бихте искали да 
вземете участие? 

Ние непрестанно мечтаем за творчески парт-
ньорства, които прехвърлят мост над пропастта 
между брандинг дизайна и разработването на 
продукти, тъй че за нас създаването на проекти, 
финансирани с наши средства, е естествена стъп-
ка. Понастоящем сме на финалната права по съз-
даването на наша собствена водка с необичаен 
вкусов профил, вдъхновена от австралийското 
крайбрежие. Характерни за Австралия растителни 
видове като лобода (чийто вкус е нещо като трев-
на стрида), листа от пипер, лимон, мирта и семена 
от кориандър биват внимателно смесени от Арчи 
Роуз с цел създаването на мека водка, идеална за 
съвършения коктейл “Блъди Мери”. Освен да задо-
волим жаждата си за хубав алкохол, бихме желали 
да захапем и някоя изпълнена с обещания за при-
ключения марка шоколад. Съществуват толкова 
много паралели между възприемането от страна 
на потребителя на алкохола, кафето и шоколада, 
че подобна разработка изглежда направо като на-
гласена специално за нас. 

По www.foodbev.com

Няколко кликвания върху смартфона и ще 
можеш да изненадаш някого с неговото 
персонално уиски…
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Хляб с 10 до 50% редукция на солта – 
съдържащ едва 1%, 0,9 % и 0,75% сол, по-
лучена от течната сол ВиваСалт (VivaSalt) 
от Посейдония (Posidonia) – беше успешно 
разработен в Кампдън БРИ (Campden BRI) и 
тестван от посетителите на провелия се там 
в края на миналата година Семинар за солта 
(Salt Seminar). 

Изпитанията на ВиваСалт, специална бо-
гата на хранителни елементи сол, добивана 
в солниците на Форментера на Балеарските 
острови, бяха проведени както с бял, така и 
с пълнозърнест хляб срещу контрола (стан-
дартно равнище на сол от 1%), и хлябове с 
25% редукция на натрия и с 50% редукция 
на натрия. Резултатите показват, че доба-
вянето на течната сол не оказва влияние 
върху обработката на тестото, структурата, 
вкуса и аромата на хляба. 

По време на Семинара за солта участни-
ците, между които мнозина представители 
на  водещи хлебопроизводители, опитаха 
общо по три хляба: един с 1% съдържание 
на сол (съдържащ единствено кристална 
сол), и други два съответно с по 0,9% и 
0,75% сол. Като най-солен участниците оп-
ределиха хляба, съдържащ 0,9% сол, напра-
вен с вложена в него ВиваСалт. 

„ВиваСалт осигурява на пекарите дълго-
очакваното естествено решение за редук-
ция на натрия, което не допуска компромис 
нито с вкуса, нито с функционалността. 
Ролята, която ВиваСалт може да изиграе за 
ограничаването на употребата на натрий 
в тестените изделия е едновременно осе-
заема и похвална“, коментира Лусинда Брус-
Гардин, основател на Джиниъс Глутен Фрий 
(Genious Gluten Free). „След редицата ус-
пешни тестове ние предвиждаме да вложим 
ВиваСалт в много от нашите продукти в 
името на здравето на нашите клиенти.“ 

От Лимагрейн Сереалс Ингредиънтс (Li-
magrain Céréales Ingredients или LCI) също 
са разработили ингредиент за редуциране 
на солта, приложим при нарязания хляб или 
кифлите. СтопСалт (StopSalt) позволява 

В светлината на необходимостта от намаляване 

съдържанието на сол в преработените храни, 

дистрибуторите на ингредиенти лансират нови 

опции за нуждите на хлебопроизводителите. 

Хляб с ниско 
съдържание на сол 

ВиваСалт на Посейдония позволява редукция на 
солта с до 50%, без това да се отразява върху 
качеството на белите и пълнозърнести хлябове. 

Продължава на стр. 22
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намаляване на солта с до 25%, същевре-
менно позволявайки запазването както на 
характеристиките на тестото, така и на ка-
чеството на крайния продукт. 

„Редуцирането на солта е ключов про-
блем за пазара на тестени изделия въпреки 
различията в използването на сол в зависи-
мост от конкретната държава“, обяснява 
Ноеми Жоне, маркетингов директор на LCI. 
В рамките на Европа, например, ще срещ-
нете различни нива на солта в тестените 
изделия – в Северна и Централна Европа 

използват по-малко сол, отколкото в За-
падна и Южна Европа.“ 

Г-ца Жоне подчертава фундаменталната 
технологична роля на солта в производ-
ството на хляб. Тя влияе на вкуса, като на-
трият придава соленото усещане; отразява 
се на глутеновата мрежа, тъй като и солта, и 
глутенът се конкурират за водата; стимули-
ра връзките между протеиновите вериги; и 
ограничава действието на водата, увелича-
вайки йонните сили. 

Следователно рязкото намаляване на 
съдържанието на сол може да се отрази на 
хидратацията на тестото, на неговото тре-
тиране, и толерантност, на обема на край-
ния продукт, на структурата на хлебната 
среда, на трайността и, което е най-важно – 
на вкуса. 

„Новото предложение СтопСалт на LCI 
представлява невидим ингредиент, обявен 
като „пшеничено брашно“ и резултат от 
уникална синергия между функционалните 
пшеничени брашна и ензимите, обяснява 
Жоне. СтопСалт предлага същата хидра-
тация без каквато и да било лепкавост на 
тестото, както и същите характеристи-
ки на тестото по отношение на неговата 
еластичност и разтегливост. При намале-
но влагане на мая този ингредиент гаран-
тира идентично развитие на тестото по 
време на втасването и нарастване по вре-
ме на изпичането, както и подобрение на 
соления вкус – и всичко това при ограничен 
ефект върху разходите“. 



СтопСалт на LCI позволява редуциране 
на солта при нарязания хляб и кифлите 
с до 25%. 

Хляб с ниско...
От стр. 20



ROCOL е един от водещите в Европа произ-
водители на високотехнологични и специални 
смазочни продукти с повече от 130 години исто-
рия и опит. Предпочитан партньор на различни 
индустриални предприятия в дългосрочното съ-
трудничество с цел повишаване на ефективност-
та, безопасността и финансовите резултати.

Компанията е създадена през далечната 1878 
година във Великобритания, като производител 
и разработчик на високо технологични смазоч-
ни продукти – масла и греси, които да посрещнат все 
по-строгите и специфични изисквания на различните 
индустрии. Като част от глобалната ITW Group, ROCOL 
има достъп до всички нови технологии, съоръжения и 
екип от специалисти, с които да застанат близо до свои-
те клиенти, да разберат техните конкретни нужди и про-
блеми и да формулират продуктите така, че да отговорят 
на специфичните им изисквания.

Смазочни продукти за хранително-вкусовата 
промишленост и фармацията

ROCOL започва производството на този тип продукти 
в началото на 1990 година, създавайки специалната мар-
ка FOODLUBE. Тя отговаря на нарастващите по това вре-
ме строги изисквания и въвеждането на нови стандарти 
по безопасност. Днес предизвикателствата към произ-
водителите на смазочни продукти за чистите индустрии 
са още по-големи и са свързани не само с безопасността 
на продукта, но и с безопасността за крайния консума-
тор на продукта. Новите, модерни продукти са напълно 
синтетични и не съдържат вредни съставки и алергени. 
Сертифицирани са както за случаен контакт с хранител-
ния/ фармацевтичен продукт, така и за директен – не-
избежен контакт с него. Същевременно са разработени 
да осигурят удължаване на експлоатационния живот на 
оборудването, както и удължени интервали на смяна. 
Всичко това дава съществена допълнителна стойност на 
продуктите ROCOL. 

Продуктовата гама ROCOL FOODLUBE включва:
 продукти за общо смазване
 за смазване на лагери
 за смазване на вериги и поточни линии
 компресорни и хидравлични масла
 редукторни масла
 масла за вакуум помпи
 греси и аерозоли
 продукти за ремонт, обслужване, почистване и 

други

Абсолютна гаранция за безопасност – 
ISO 21469, NSF и HALAL

ROCOL е една от няколкото в световен мащаб компа-
нии, сертифицирана по ISO 21469. Това международно 
признание е изключително важен атестат за одиторите, 
тъй като провокира  доверие. Дава независима гаран-
ция, че всички продукти ROCOL са произведени в усло-
вията на строга хигиенност и безопасност. Това на прак-
тика означава, че всеки производител, който използва 
продукти ROCOL FOODLUBE си осигурява съществена 
преднина при одитиране на неговото производство 
(изисквания EFSIS и BRC). В допълнение всеки продукт 
от серията ROCOL FOODLUBE е тестван и сертифициран 
от NSF, като гаранция, че отговаря на всички последни 
изисквания и стандарти. Голяма част притежават серти-
фикат и от HALAL.

ROCOL FOODLUBE единствен в света предлага техно-
логията DETEX – пластмасови елементи от опаковката, 
които са откриваеми от метал детекторите и рентгените 
в случай, че инцидентно попаднат цели или части от тях 
в хранителния продукт.

От началото на 2015 година партньор на ROCOL за 
България е фирма „Булпол Център“ ООД. Тя е специали-
зирана в областта на доставките на всички видове сма-
зочни продукти, като прилага индивидуален подход към 
клиента, включващ консултации относно правилния из-
бор на продукт и неговата експлоатация. 
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За повече информация: 
тел:02 846 69 37; 

k.trifonov@bulpol.com 
www.bulpol.com; www.rocol.com

Смазочни Смазочни 
продукти продукти 

за хранително-за хранително-
вкусовата вкусовата 
промишленостпромишленост
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Хронология на развитието на 
стандартите за управление на 
качеството

Първият международен стандарт ISO 9000 
за управление на качеството е публикуван през 
1987 г. Във втората серия стандарти за упра-
вление на качеството, от 1994 г., са включени 
ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Третата 
серия от 2000 г. включва ISO 9000 за основните 
принципи и термини и ISO 9001 за изискванията 
към Системите за управление на качеството. 
Понастоящем е в сила четвъртата серия от 2008г. 
и тя включва ISO 9000:2005, ISO 9001:2008 и 
ISO 9004:2009. След двегодишни дискусии ISO 
9000:2015 и ISO 9001:2015 бяха публикувани в 
месец септември 2015, с което се постави нача-
лото на петата серия за управление на качество-
то. Вече са публикувани и БДС EN ISO 9000:2015 

ISO 9001:2015  – 
Какво ново в последната 
версия на този 
стандарт? 

(Основни принципи и речник) и БДС EN ISO 
9001:2015 (изисквания), които представляват 
официална българска редакция на тези между-
народни стандарти. Тази хронология показва, че 
пе рио дичното усъвършенстване на стандартите 
се извършва в период от 6-8 години. 

Преходният период, през който ще са в 
сила и двете редакции на стандарта ISO 9001 
„Системи за управление на качеството. Изисква-
ния”, е до септември 2018 г. От септември 2016 г. 
до септември 2018 г. сертификация може да се 
извършва както по ISO 9001:2015, така и по ISO 
9001:2008. Водещите международни сертифика-
ционни органи ще прекратят сертифицирането 
по ISO 9001:2008 след септември 2016 г. А след 
септември 2018 г. ще са легитимни само серти-
фикациите по ISO 9001:2015. 

Структура на новия 
стандарт и съпоставка с 
версията от 2008 г. 

В таблица 1 е направена съ-
поставка на основните раздели 
(клаузи) на новата и старата вер-
сия на ISO 9001. Новата разширена 
структура поставя акцент върху 
управление на изпълнението и 
оценката на процесите. Това цели 
подпомагане на интегриране на 
различни стандарти за управле-
ние чрез модела на ISO Directive, 
Annex SL 2013. Тази структура 
осигурява рамка за изготвяне на 
интегрирани системи за упра-
вление на системи, включващи 
например едновременно ISO 9001 
и ISO 14001:2015 (за опазване на 
околната среда), ISO 27001:2013 (за 
информационната сигурност), ISO 
22301:2012 (за сигурност на обще-
ството). Стандартът ISO 22000:2005 
за безопасността на храните в оп-
ределена степен е в съответствие 

Таблица 1. Съпоставка на структурата на ISO 9001:2015 с тази на
 ISO 9001:2008 

No Клаузи по ISO 9001:2008 No Клаузи по ISO 9001:2015

0 Въведение 0 Въведение

1 Обект и област на приложение 1 Обхват (Scope) 

2 Позоваване 2
Нормативни изисквания 
(Normative references) 

3 Термини и определения 3
Термини и определения 
(Terms and defi nitions)

4
Система за управление 
на качеството. Общи изисквания

4
Специфика на организацията 
(Context of the organization)

5 Отговорност на ръководството 5
Лидерство на ръководството 
(Leadership)

6 Управление на ресурсите
6 Планиране (Planning) 

7 Обезпечаване (Support) 

7 Създаване на продукта 8 Изпълнение (Operation) 

8 Измерване, анализ и подобрение
9 Оценка (Performance evaluation)

10 Подобряване (Improvement) 

проф. дтн. Степан Актерян 



отпадат в ISO 9001:2015, като се отчита разши-
реното прилагане на управлението на риска. 

Промени в стандарта ISO 9001, 
касаещи поддържането и 
администрирането на СУК 

А. Промени в подържаната документация:
I.  Отпада задължителното съставяне и под-

държане на Наръчник по качеството. 
II.  ISO 9001:2008 изисква да се разработят и 

документират процедури в следните шест аспе-
кта:  управление на документите; управление на 
записите; вътрешен одит; управление на несъот-
ветстващата продукция; коригиращи и преван-
тивни действия. ISO 9001:2015 НЕ изисква раз-
работване и документиране на процедури. 

III. „Записите и документите” от ISO 9001:2008 
се трансформират в „документирана инфор-
мация“. Според т. 9.2.2.f в ISO 9001:2015 „Органи-
зацията трябва да съхранява документирана 
информация, като свидетелство за изпълне-
нието на програмата (на вътрешния одит) и 
неговите резултати”. 

Б.  ISO 9001:2015 е приложим еднакво за ор-
ганизации, доставящи както продукти, така и 
услуги. 

В. ISO 9001:2008 изисква определяне на 
представител на (висшето) ръководство. Това 
изискване отпада в новата версия ISO 9001:2015.  

Актуални стандарти по ISO, 
касаещи системите на управление 
на качеството: 

А.  Основни стандарти от серията ISO 9000
БДС EN ISO 9000:2015  Системи за управление 

на качеството. Основни принципи и речник. 
БДС EN ISO 9001:2015  Системи за управление 

на качеството. Изисквания.
БДС EN ISO 9004:2009  Управление за дълго-

траен успех на всяка организация. Подход за 
управление чрез качеството. 

Б.  Допълнителни стандарти 
БДС ISO 10001:2011  Управление на качест-

вото. Удовлетвореност на клиента. Указания за 
правила за поведение на организации.

БДС ISO 10002:2010  Управление на качест-
вото. Удовлетвореност на клиента. Указания за 
обработването на рекламации в организациите.

БДС ISO 10003:2011  Управление на качест-
вото. Удовлетвореност на клиента. Указания за 
решаване на спорове извън организациите.

БДС ISO 10004:2012  Управление на качест-
вото. Удовлетвореност на клиента. Указания за 
наблюдение и измерване.

БДС ISO 10005:2008  Системи за управление 
на качеството. Указания за план по качеството.

ISO 10006:2003  Системи за управление на 
качеството. Указания за управление на качество-
то в проектите. 

ISO 10007:2003  Системи за управление на 
качеството. Указания за управление на конфигу-
рацията. 

ISO 10008:2013  Управление на качеството. 

Удовлетвореност на клиента. Указания за сделки 
при електронна търговия между търговци и 
потребители

БДС EN ISO 10012:2006  Системи за управле-
ние на измерванията. Изисквания за процесите 
на измерване и техническите средства за измер-
ване. 

БДС ISO/TR 10013:2005  Указания за разработ-
ването на документацията на система за упра-
вление на качеството. 

БДС ISO 10014:2010  Управление на качество-
то. Указания за постигане на финансови и иконо-
мически ползи.  

ISO 10015:1999  Управление на качеството. 
Указания за обучението.

БДС ISO/TR 10017:2006  Указания за статисти-
чески методи за ISO 9001:2000. 

ISO 10018:2012  Управление на качеството. 
Указания за приобщаване и компетентност на 
персонала

БДС ISO 10019:2007  Указания за избора на 
консултанти по системи за управление на ка-
чеството и за използването на техните услуги.

БДС EN ISO 19011:2011  Указания за извърш-
ване на одит на системи за управление. 

За контакти с автора:
проф. дтн. инж. Степан Актерян, Университет по 

хранителни технологии, Пловдив, 
направление “Технология на мазнините, етеричните 

масла, парфюмерията и козметиката” 
e-mail: akterian@abv.bg

мениджмънт
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ММаслото от пол-
ска белоочица 
(Buglossoides 
arvensis) може 

да осигури до четири пъти 
повече ейкозапентанова 
омега-3 киселина (EPA) в 
сравнение с маслото от ле-
нено семе, показва първи-
ят клиничен експеримент 
с хора, проведен с въпрос-
ния ингредиент; тестовете 
доказват също така безо-
пасността и поносимостта 
на споменатото масло. 

Според получените 
резултати, добиваното от 
вида Buglossoides arvensis 

масло предлага най-високите равнища на гене-
тично немодифицирани омега-3 етерични маст-
ни киселини сред комерсиално достъпните и 
годни за човешка консумация растителни масла, 
съчетавайки алфа-линоленова киселина (ALA) и 
завидно ниво на стеаридонова киселина (SDA).  

Полската белоочица съдържа също така зна-
чителни количества гама линоленова киселина 
(GLA), омега-6 етерична мастна киселина, както 
и олеинова киселина, омега-9 мастна киселина, 
допълващи цялостния здравословен профил на 
това уникално растително масло. 

Според новите данни, публикувани в Журна-
ла за хранителна наука, маслото от полска бе-
лоочица повишава не само EPA, но и равнищата 

Изследване на омега-3 
в маслото от полска 

белоочица
на противовъзпалителната омега-6 дихомо-гама 
линоленова киселина (DGLA) в циркулиращите 
клетки. 

„Бидейки най-богатият естествен източник 
на SDA, полската белоочица е и най-ефективни-
ят базиран на масло от семената на немодифи-
цирано по генетичен път растение източник на 
омега-3 полиненаситени мастни киселини, опи-
сан до днес“, пишат изследователите от Универ-
ситета в Монктон в Канада. „Това е от значение, 
понеже, за разлика от рибените масла, чиято 
устойчивост е крайно съмнителна, произвежда-
ните със средствата на земеделието масла се 
явяват възобновяеми източници на хранителни 
омега-3 полиненаситени мастни киселини.“  

„Предвид способността му при консумация 
да обогатява тъканите с EPA и други омега-3 
полиненаситени мастни киселини с дълги вери-
ги, маслото от полска белоочица представлява 
привлекателна алтернатива на съвременните 
богати на ALA масла от растителен произход 
в качеството им на хранителен източник на 
омега-3.“ 

Полска белоочица Полска белоочица 
Един от проблемите с всички източници на 

омега-3 от растителен произход е свързан с осо-
бено ниския коефициент на преобразуване на 
ALA, преобладаващата омега-3 в растителните 
източници от типа на лен, чиа и коноп, в EPA, 
една от двете (заедно с DHA) омега-3 мастни ки-
селини, на които е посветена преобладаващата 
част от проучванията на здравословните ефекти. 
Повечето експерти фиксират тази конверсия 
на нива от едва 3 до максимум 20 процента при 
вегетарианците. Съотношението на ALA, прео-
бразувана в DHA, е 
незначително. 

SDA, от друга 
страна, се прео-
бразува в EPA при 
съотношения от 
30 до 35 процента, 
следователно пря-
ката консумация 
на SDA е далеч по-
ефективна от приемането на големи количества 
ALA. И тъкмо тук на преден план излиза полска-
та белоочица. 

Ингредиентът Ahifl ower беше представен 
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миналата година и вече се радва на GRAS статут 
без възражения от страна на американската 
Агенция по лекарствата и храните. Според ком-
панията дистрибутор маслото предлага баланс 
от омега-3, -6 и -9 мастни киселини. 

Получените вследствие на новото изслед-
ване резултати бяха приветствани от Ендрю 
Хебърд, главен изпълнителен директор на 
Нейчърс Кропс Интернешънъл (Natures Crops 
International), изключителните производите-
ли на масло от полска белоочица (Ahifl ower). 
„Щастливи сме, че Журналът за хранителна 
наука призна достойнствата на резултатите 
от първия клиничен експеримент с хора, доказ-
ващ ефектите на полската белоочица“, комен-
тира той. „В момента, когато Великобритания 
излиза начело в производството на растение-
то полска белоочица и когато първата комер-
сиална хранителна добавка излиза на пазара в 
ЕС и САЩ, това обзорно проучване, обясняващо 
ползите и безопасността на маслото от пол-
ска белоочица (Ahifl ower) се оказва изключител-
но навременно.“ 

От компанията информират, че понастоящем 
търсят американски и европейски предприятия 
в сферата на добавките или храните, заинтере-
совани от лицензни партньорства за съвместно 

предлагане на маслото от полска белоочица 
(Ahifl ower). 

Детайли на изследването Детайли на изследването 
Ръководените от д-р Марк Сюрет учени 

провеждат 28-дневен двойно сляп, произволен, 
контролиран от референт клиничен експери-
мент с паралелни групи от първа фаза. Диетите 
на 40 здрави субекта (на възраст между 18 и 65 
години) биват ежедневно обогатявани с 2 чае-
ни лъжички масло – или от полска белоочица 
Ahifl ower, или от ленено семе. 

Резултатите показват, че при изследваните 
типове клетки маслото от полска белоочица 
Ahifl ower демонстрира до четири пъти по-добро 
натрупване на EPA в сравнение с маслото от ле-
нено семе. За разлика от него, консумацията на 
Ahifl ower довежда също така до цялостно нат-
рупване на докозапентаенова киселина (DPA) и 
демонстрира значително противовъзпалително 
натрупване на DGLA, докато общото присъствие 
на DGLA като цяло намалява при субектите, кон-
сумирали масло от ленено семе. 

„Като цяло няма повод за опасения във връз-
ка със здравословното състояние на лицата, 
консумирали по 10 милилитра масло от полска 
белоочица Ahifl ower дневно в продължение на 
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Картоните за яйца Картоните за яйца 
стават играчкистават играчки

Базираната в Дания 
фирма Хедегаард Фуудс 
(Hedegaard Foods) и 
холандският производи-
тел на опаковки Туинпак 
(Twinpack) си сътруд-
ничат по разработката 
на концепцията Егс По-
ушър (Eggs Posure – игра 
на думи, най-близкият 
превод би бил „яйчена 
експозиция“), резултат от която е съчетанието 
Египлей (Eggyplay) – съчетание между опа-
ковка за яйца и устойчива играчка. Картоните 
Египлей изпълняват ролята на съединяващи 
се строителни блокчета, които пасват отлично 
едно към друго, подобно на големите кубчета 
от Лего Дюпло и са направени от стопроцен-
тово рециклируем полипропилен. 

Освен всичко останало този интелигентен 
дизайн заема наполовина по-малко място от 
традиционните картони за яйца – което авто-
матично удвоява транспортната ефективност. 
Да добавим и, че новата опаковка тежи доста 
по-малко от тях. 

Казахска компания Казахска компания 
представя „най-скъпите представя „най-скъпите 
в света шоколади“ в света шоколади“ 

Описани са като „най-скъпите шоколади 
в света“ – и при продажна цена от 14 хиляди 
долара за колекция от шест броя, това опре-
деление изглежда напълно оправдано. 

Казахската компания Рос (The Ross Limited) 
представи нова шес-
тоъгълна кутия с шест 
парчета шоколад. Всяко 
от тях символизира 
природните елементи с 
различни геометрични 
форми – тетраедър за 
огъня, осмоъгълник за 
въздуха, куб за земята и 
на 20-странен икосаедър 
за водата.

Включен е също така 
додекаедър с 12 страни, 
представляващ етера и 
още една форма, описа-
на като „сфера“ и пред-
ставляваща вакуума. 
Всеки от подаръчните 
шоколади е инкрустиран 
със злато, което обясня-
ва споменатата по-горе 
доста солена цена, а 
техен купувач ще получи 
своя собствена звезда 
на уебсайта на компани-
ята. От всяка колекция 
ще бъдат произведени 
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четири седмици, не се наблюдават клинично 
релевантни промени в кръвната химия или 
хематологичните стойности, нито противо-
показани резултати от изследванията на ури-
ната в хода на проучването“, пишат учените. „По 
същия начин броят на нежеланите събития и 
противопоказаните реакции не се различаваше 
от този при субектите, консумирали масло от 
ленено семе, като всички споменати отклоне-
ния са леки по своя характер.“ 

Какво следва? Какво следва? 
Грег Къмбърфорд, вицепрезидентът, отгово-

рен за стратегическите инициативи, свързани 
с полската белоочица (Ahifl ower), потвърди, че 
компанията провежда втори клиничен експе-
римент с хора, представляващ проучване с цел 
дефиниране на допустимата доза.

„Предвид че продуктите от полска белоочи-
ца Ahifl ower дебютираха чрез лицензиране на 
марката за европейския и американския пазари 
съвсем наскоро, все още е твърде рано за оценка 
на отговора на крайния потребител“, допълва 
той, „но мога да твърдя, че реакцията на първи-
те лицензианти както тук в САЩ, така и в ЕС, е 
изключително положителна.“ 

Източник: Журнал за хранителна наука (Journal 
of Nutritional Science http://journals.cambridge.org/); 

2016, Том 5, e2, doi:10.1017/jns.2015.34
„Консумацията на масло от семена на Buglossoides 

arvensis е безопасна и увеличава съдържанието на 
омега-3 мастни киселини с дълги вериги в тъкани-

те повече, отколкото маслото от ленено семе – 
резултати от произволен клиничен експеримент 

фаза 1”

Автори: Н. Лефорт и др.  
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не повече от 1000 копия, които никога няма да 
бъдат повторени, информират от Рос, което иде 
да рече, че всеки клиент ще притежава уникален 
екземпляр. 

Шоколадите са вдъхновени от класически 
кинозвезди като Вивиен Лей, Мерилин Монро и 
Одри Хепбърн. 

Основателят на Рос Адилхан Сартаев комен-
тира: „През целия си живот тези три суперз-
везди ни даваха пример за това, как се създава 
абсолютната красота. Това е и нашата цел и 
поради тази причина ние посвещаваме нашите 
шоколади на тях. Цялата схема на марката ни 

е разработена в 
съответствие с 
„божествената 
пропорция“ –
златното се-
чение. Велики 
артисти и тво-
рци на история 
са използвали 
съотношението 

на „златното сечение“. За нас всеки детайл е от 
съществено значение, понеже целта ни е да на-
правим най-добрия шоколад в света.“ 

Опаковки 100% от Опаковки 100% от 
хранителни остатъци хранителни остатъци 

В Германия Целфо Текнолъджи (Zelfo 
Technology) и Ъпгрейдинг (Upgrading) си пар-
тнират за експерименталното производство на 
базирано на пшеничената слама опаковъчно 
решение, което би могло да трасира пътя за 
използването на всякакви хранителни остатъци 
или фибри за направата на опаковки. 

„Предлагаме опаковъчни решения, създадени 
от сто процента земеделски остатъци, пре-
образувани в самослепващи 
се микро- и нанофибрилирани 
естествени фибри (micro-and 
nanofi brillated  natural fi bres или 
M/NFNF)“, коментира Едуардо 
Гордильо, управляващ дирек-
тор на Ъпгрейдинг – компани-
ята, която ще маркетира техно-
логията в глобален план. 

„Проведени са успешни екс-
перименти с пшеничена слама, 
понеже това беше материа-
лът, с който разполагахме и 
който ни позволи да тестваме 
самия принцип. Трябва обаче да 
подчертаем, че почти всички 
базирани на фибрите оста-
тъци от полските култури 
или източници на отпадъци са 
подходящи за преобразуване в 
опаковки с помощта на систе-
мата на Целфо/Ъпгрейдинг.“ 

Материалът използва един-
ствено лингоцелулоидните 
фибри (lingo-cellulosic fi bre) на 
производителите на храни (в 

конкретния случай пшеничена слама) и не изис-
ква допълнителна спойка. Проектирани така, че 
да отговарят на нуждите на хранителната про-
мишленост, получените в резултат на тази техно-
логия продукти се радват на стабилна и гъвкава 
форма с гладка повърхност. Експерименталните 
отливки са с приблизителни размери от 250 x 
150 x 50 мм, но като стандарти ще бъдат пред-
ложени и други размери; 
възможно е освен това вла-
гането на нетоксични бои 
за оцветяване на продукта 
съгласно изискванията на 
конкретния клиент. 

Предвид че почти всички 
базирани на фибрите оста-
тъци от полските култури 
или други източници на отпадъци са подходя-
щи за преобразуване в опаковки с помощта на 
системата на Целфо/Ъпгрейдинг, решението има 
потенциала да добави значителна стойност към 
земеделските остатъци или отпадъци. Според 
Едуардо концепцията на практика премахва 
нуждата от използване на стандартни източници 
на целулоза (нова или рециклирана) и се фоку-
сира върху собствените остатъчни или отпадъч-
ни фибри, генерирани от всеки производител на 
суровини за хранителната индустрия. 

По този начин производителите биха могли 
да се наложат като доставчици на материалите 
за собствените си опаковки, допълва Едуар-
до. Другият вариант според него би включвал 
конверсия на генерираните в даден район ос-
татъчни или отпадъчни фибри в M/NFC от един 
централен преработвател, който да осигурява 
опаковъчната суровина за нуждите на местните 
производители. 

www.foodbev.com
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Неспресо с френски Неспресо с френски 
екологичен приз екологичен приз 

Неспресо (Nespresso) бе отличен за най-до-
бра екологична инициатива по време на цере-
монията по раздаването на наградите за социал-
на отговорност във Франция. Признанието е за 
работата на компанията в подкрепа на иноваци-

ите в рециклиращата тех-
нология и развитието на 
партньорства, довели до 
оптимизиране рецикли-
рането на алуминиевите 
капсули от кафе и други 
малки по размер метални 
опаковки. 

Отличието бе връче-
но на Неспресо Франция 
в рамките на второто 
годишно издание на на-

градите Трофе Дефи РСЕ (Trophees Defi s RSE). То 
идва вследствие лансирането на редица зелени 
инициативи, тъй като производителят на кафе 
търси начини за подобряване равнището на ре-
циклиране на алуминиеви опаковки – понасто-
ящем на повторна употреба подлежи по-малко 
от една трета от генерирания от домакинствата 
алуминиев отпадък, и това въпреки факта, че 
въпросният материал е стопроцентово рецикли-
руем. 

През 2009 г. Неспресо участва в основаването 
на Клуба за олекотени алуминиеви и стоманени 
опаковки (Club for Aluminium and Steel  Light 
Packaging или CELAA), поставил си за цел да 
увеличи възможностите за рециклиране във 
Франция на малки като размер алуминиеви и 
стоманени опаковки от вида на капсули Неспре-
со, капачки на бутилки и фолио. 

През миналата година компанията представи 
и Проект Метал (Project Metal), който предлага 
до 300 евро за тон алуминиеви опаковки с цел 
да стимулира сортировъчните центрове да ин-
вестират в оборудване, способно да сортира 
малки алуминиеви опаковки. 

Контролер на Контролер на 
температурата при температурата при 
запечатването на запечатването на 
опаковките опаковките 

Уест Контрол Солюшънс (West Control 
Solutions), глобалният експерт в областта 
на контрола на процесите и температура-
та, представи МАКСВЮ (MAXVU) – компактен 
контролер, който може да бъде инсталиран в 
рамките на минута за работа с разнообразни 
опаковъчни приложения в хранителната и пи-
тейна индустрия. 

Инструментът предлага по-бърза инстала-
ция в сравнение с конкурентните продукти, 
тъй като стартовото му конфигурационно меню 
показва единствено най-важните параметри, 
включително типове сензори, единици, аларми 
и стойности на заданието, което минимизира 
времето за превъртане през ненужни опции. 

МАКСВЮ е особено подходящ за запечатва-
не на опаковъчни тарелки и торби, за текстилни 
приложения (като например запечатване с 
шевове и топлинно свързване) и за разнообраз-
ни процеси в сектора на храните и напитките, 
включително пържене, процеси в микро-пиво-
варните и темпериране на шоколад. 

Продуктовият мениджър, отговарящ за стра-
тегическите разработки на Уест Контрол Солю-

шънс, Йън Колинс коментира: „Излиш-
ното усложняване на температурните 
контролери може да доведе до ненужно 
висока продажна цена и, което е по-
важно, до загуба на ресурси от гледна 
точка на време за инсталиране и пос-
ледващо манипулиране. Ограничавайки 
параметрите, които трябва да бъдат 
зададени, МАКСВЮ опростява конфигу-
рацията и увеличава ефективността 
от гледна точка на базовите изисква-
ния за контрол върху температурата. 
Накратко: МАКСВЮ предлага бърз и 
надежден контрол на температурата, 
при това на разумна цена.“ 

Допълнително улесняване на ра-
ботата с продукта гарантира големият 
му дисплей. Уникалният дизайн на 
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клавишите върху продукта със спецификация 
1/16 DIN, при който бутоните са разположени 
от лявата и дясната страна на цифрите на кла-
виатурата, позволява впечатляващата височина 
от 18 мм за горните и 10,2 мм за долните цифри 
при устройство с височина 48 мм. По-големите 
цифри предлагат подобрена яснота и видимост 
от разстояние на информацията за процесите и 
алармените съобщения, подпомагащи наблюде-
нието на функционирането на дадената система. 
Предлага се и не по-малко впечатляващата вер-
сия с размери 96 х 48 мм, при която горните и 
долните цифри са с размер 18 мм. 

При дебелина от 67 мм компактността на 
устройството облекчава също и неговото инста-
лиране. Потребителите с компактни машини ще 
забележат, че подобреният достъп до големите 
задни терминали прави прибора значително по-
лесен за свързване. 

В допълнение към всичко това МАКСВЮ раз-
полага и със страничен конфигурационен порт, 
позволяващ на потребителите да се свържат с 
графично приложение или с конфигурацион-
ния софтуер за персонален компютър, снабден 
с помощник, което допълнително опростява 
инсталирането, а конфигурацията може да бъде 
запазена за програмиране на допълнителни 
параметри, ако това се наложи. 

Капак с изскачаща лъжица Капак с изскачаща лъжица 

Производителят на съдове ЕкоТенсил 
(EcoTensil) е разработил ПопАут СпуунЛиц 
(PopOut SpoonLidz) – нов картонен капак, който 
се отваря лесно и след отделянето си от контей-
нера ни предоставя малка лъжица. Направена от 
материал за многократна употреба, лъжицата се 
помества в кофичка кисело мляко, защитена със 
слой алуминиево фолио, като загребващата й 
секция е завита отдолу. От ЕкоТенсил твърдят, че 
използваният материал превръща продукта им в 
по-устойчива опция в сравнение с пластмасови-
те опаковъчни решения. 
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Джобно приспособление Джобно приспособление 
за тестване за глутен за тестване за глутен 

надписа „без глутен“. Потребителите просто по-
ставят проба от храната в наличната в комплекта 
капсула и затварят капака й, преди да я поставят 
в приспособлението. Натискането на бутона 
стартира процес на тестване, като резултатите 
биват изведени след приблизително две минути. 

В момента “Нима” приема на своя уебсайт 
предварителни продукти за дистрибуция към 
средата на годината, когато предстои и стартът 
на масовото предлагане, но веднага трябва да 
посочим, че устройствата няма да са никак евти-
ни. Стартовият комплект “Нима”, съдържащ сен-
зора за многократна употреба и три тестови кап-
сули за еднократно ползване, се предлага срещу 
249 щатски долара, докато набор от 12 тестови 
капсули по време на предварителните продажби 
струва 47, 95 долара.

Разбира се, разходите за един потребител с 
нетърпимост към глутена, несигурен за дадена 
храна, но консумиращ я без адекватно предва-
рително тестване, биха могли да се окажат не-
сравнимо по-високи, обяснява съоснователят и 
главен изпълнителен директор на 6СензорЛабс. 

Шайрийн Йейтс допълва: „Хората с повишена 
чувствителност към някои храни, каквато съм 
самата аз, непрекъснато се притесняват дали 
храната им е безопасна за ядене, особено извън 
дома. Често пъти това безпокойство доминира 
живота им и ограничава не само храните, които 
те консумират, но и действията им в тяхната 
цялост. Нима облекчава стреса от непознати-
те ингредиенти, като предоставя повече данни 
за техните храни, предлага социална свобода и 
връща радостта от храненето.“ 

Скот Съндуър, главен технологичен директор 
и съосновател на 6СензорЛабс, допълва: „Ком-
плектите за тестване на храни, предлагани 
на нашия пазар към момента, са нескопосани и 
трудни за употреба, поради което ги ползват 
изключително малко потребители. Нашата 
технология лансира качествено нов подход към 
тестването на храни, фокусиран върху удоб-
ството на потребителя чрез уникално съче-

тание на химия, електрически 
и механичен дизайн – и всичко 
това при запазване на чувстви-
телността. “ 

От 6СензорЛабс разкриват 
планове за разработването 
на подобни прибори за ядки 
и млечни изделия, а по-късно 
през годината ще пуснат и при-
ложение за iPhone, позволяващо 
потребителите да споделят ре-
зултатите от направените тесто-
ве на храни. 

„Всеки ден получаваме от 
наши клиенти запитвания за 
допълнителни хранителни 
алергии и субстанции, за кои-
то те биха желали да правят 
тестове с помощта на Нима“, 
завършва Йейтс. „Нашата цел 
е да разработим тест за всяка 
от тях.“ 

Устройството показва усмихнато 
личице, ако храната не съдържа глутен…
…и тъжно личице, ако съдържа.

Калифорнийска технологична компания е 
разработила ново персонално приспособление, 
което позволява на потребителите да проверят 
своите храни за наличие на глутен в рамките на 
две минути.

Понастоящем устройството, наречено “Нима” 
(Nima), се предлага с предлага с предварителна 
поръчка от базирания в Сан Франциско новатор 
6СензорЛабс (6SensorLabs). Достатъчно ком-
пактно, за да се побере в джоб или портмоне, то 
предлага дискретен начин потребителите с не-
търпимост към глутена да се уверят, че храната 
им не представлява риск за тяхното здраве. 

Пионерската технология регистрира глутен в 
количества от поне 20 части на милион, или мак-
сималното равнище, позволено от Управлението 
за храни и лекарства (Food and Drug Adminis-
tration или FDA) за продуктите, етикетирани с 
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Изминалата 2015 г. определено 
имаше своите предизвикателства. 
Началото беше белязано от по-
следствията от неблагоприятните 
климатични условия в края на пре-
дходната година. Успоредно с това 
фермерите трябваше да се справят 
с изцяло новата система на заявява-
не на директни плащания, въведени 
с промените в Общата селскосто-
панска политика (ОСП) на ЕС. Сухото 
лято, потиснатите цени на основни-
те суровини, отпадането на млечни-
те квоти и удължаване на руското 
ембарго допълваха картината.

Зърнени културиЗърнени култури
Групата на зърнените култури 

бележи спад от 16% във физическия 
обем спрямо 2014 година. Най-
голямо намаление се наблюдава 

в производството на царевица за 
зърно – с над една пета под пре-
дишната реколта, което се дължи на 
сухото лято. Около 14-15% е спадът 
при пшеницата и 10% при ечемика, 
което може да се обясни с невъз-
можността да се засеят всички пла-
нирани площи с есенници в края на 
2014 година. Трета поредна година 
все по-добри резултати бележи 
оризопроизводството – близо 27% 
ръст във физическия обем, а реа-
лизираната продукция доближава 
50 млн. лв. Текущата стойност (по 
цени от 2015 г.) на произведеното 
от отрасъл „зърнопроизводство“ е 
2,26 млрд. лева при 2,6 млрд. лева 
за 2014 година.

И през 2015 г. много произво-
дители се подведоха да надиграват 
пазара, задържайки продукция в 
очакване на големия удар. В края на 

Изпратихме трудна за земеделието 2015 г. 
Остава да научим уроците от нея.

изминалата година лично се сблъс-
кахме няколкократно с явлението 
в силозите да има зърно освен от 
настоящата реколта и от предход-
ните две. Като че ли една част от 
производителите продължават да 
търсят дивото, вместо да хванат 
питомното. А именно, да се концен-
трират върху увеличаване на доби-
вите от единица площ и подобрява-
не на качеството. Нуждата родните 
производители да следят светов-
ните пазари и перспективите пред 
цените, вместо сляпо да вярват, че 
по-слаба реколта у нас означава 
непременно високи цени става все 
по-осезаема. За част от фермерите, 
особено по-малките, преориенти-
рането към друго производство ще 
се превърне в необходимост, ако 
искат да оцелеят. 

Николай Вълканов 
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Съюзът по хранителна промишленост, 
УХТ-Пловдив и БАБХ

организират Национален практически семинар: 
Актуални проблеми на хранително-вкусовата 
индустрия според най-съвременните изисква-
ния на българската  и европейска нормативна 
уредба; Хранителни добавки и добавки в храни; 
Етикетиране, енергийна стойност на храните 
и представяне на хранителната информация – 
предстоящо въвеждане на изискванията

Семинарът ще се проведе на  25 . 02. 2016 г. 
в Конгресния център на Международен панаир 
пловдив, зала Хеброс

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/

Вести от    
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Предлагаме следните машини 
за производство на газирана вода 

и напитки с РЕТ бутилки:
Пълначно затварачен блок 30/8 – 
производство „Хранмаш“ Стара Загора.
Етикетираща машина за полиетиленов 
обиколен етикет 5000 бр/ч.
Етикетираща машина за книжен 
секторен етикет 7000 бр/ч.
Фолираща машина от 0,5 л. до 3 л. 
6000 бр/ч.
Автоцистерна от неръждаема стомана – 
20 куб. метра, с три самостоятелни секции.
Три броя цистерни от стъклопласт 
Х 10 куб. метра.

За контакти: тел. 0887 792 874

ОБЯВА                                             
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С
лед една успешна премиера през мина-
лата година, в периода 14-16 април 2016 
г. в метрополията Истанбул ще се състои 
второто издание на ANUFOOD Eurasia. 

Отново на територията на модерния панаирен 
и конгресен център Tüyap, събитието събира 
международни и национални изложители с най-

важните мултипликатори и купувачи от сферите 
на търговията, гастрономията, вносът и износът 
на хранителни стоки и напитки за целия евра-
зийски регион. Заедно с това то покрива всички 
сегменти с фокус върху темата „хранене“ на този 
така бързо развиващ се пазар.

Прогнозите за успешно второ издание на 
професионалната бизнес платформа ANUFOOD 
Eurasia са особено обещаващи. До този момент 
организаторите Reed Tüyap и Koelnmesse регис-
трират голям интерес както сред международ-
ните, така и сред  турските изложители. През 
2016 г. особено привлекателни за участниците 
са обособените в рамките на панаира “Supermar-
ket Area” и “Distributor Area”,  където те ще имат 
възможност да осъществят директен контакт с 
ключовите национални компании в сферата на 
търговията с хранителни стоки и напитки.

Допълнителна информация относно 
“ANUFOOD Eurasia - powered by Anuga” може 
да получите на Интернет страницата: www.
anufoodeurasia.com или от Представителството 
на Koelnmesse в България на адрес: 
www.koelnmesse.bg/fairs/anufood-eurasia/ и на 
info@koelnmesse.bg.

Югоизточна Европа поема своя път на устой-
чиво развитие и регионът има голям потенциал 
за прилагане на модерните решения в областите 
управление на отпадъците и енергетика.

Кои са технологиите, които пестят ресурси, 
повишават конкурентоспособността и щадят 
околната среда? Някои отговори дава 12-тото 
издание на изложенията и конференциите за 
Югоизточна Европа Save the Planet (управление 
на отпадъци и рециклиране) и ЕЕ & ВЕ (eнер-
гийна ефективност и възобновяема енергия). 
Провеждат се от 5-ти до 7-ми април в София. В 
изложенията има директни изложители от 13 
държави.

Организаторите от Виа Експо споделят: “Из-
ложенията са място за нови продуктови презен-
тации и със сигурност ще видим атрактивни 

ANUFOOD Eurasia – powered by Anuga 
Разнообразие, интернационалност 
и качество за региона Евразия 

предложения. В световен мащаб инвестициите 
в екологични решения нарастват. Все повече 
при избора на технологии бизнесът се ръководи 
от тяхната ресурсна ефективност и рента-
билност.“

Save the Planet
Австрия отново е стратегически партньор 

на Save the Planet. Отпадъците вече се прием-
ат като ценни ресурси. Ще бъдат представени 
инсталации за рециклиране и преработка на 
пластмасови и био отпадъци; машини и системи 

Управление на отпадъците, 
спестяване и производство на 
енергия = конкурентоспособност
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за механично и биологично-механично трети-
ране на твърди отпадъци, различни шредери  и 
още много нови решения. Посетителите ще се 
запознаят с ползите от прилагането на тези тех-
нологии в хранително-вкусовата промишленост 
и селското стопанство. Благодарение на тях се 
постига намаляване на количествата отпадъци, 
производство на качествен компост и енергия. 
Изложителите ще покажат и пликове и биочува-
ли, както и съдове за събиране на биоотпадъци.

ЕЕ и ВЕ
Тази година акцент ще бъдат инсталациите 

за производство на биоенергия. Производители 
ще представят фотоволтаични системи за сград-
на интеграция, соларни системи за автономно 
захранване. Посетителите ще се запознаят със 
системи за отопление, вентилация и охлаждане, 
които спестяват енергия и осигуряват висок 
комфорт. Ще видим и решения за когенерация, 
приложими в различни сфери на индустрията. 
Сред продуктовите експонати ще бъдат цялост-

ни системи за изолация, подходящи за жилищни 
и промишлени сгради.

КОНФЕРЕНЦИИТЕ
Тематичното разнообразие и силното екс-

пертно присъствие в конференциите ще осигу-
рят добра възможност за обмяна на опит, диску-
сии и полезни контакти.

Делегатите ще се запознаят с пакета от мерки 
за кръгова икономика, с добрите практики за 
третиране на био- и пластмасови отпадъци. Ин-
терес ще предизвика темата „Как да превърнем 
отпадъците в ресурс в хранително-вкусовата 
промишленост и селско стопанство”. Наред с 
успешни реализирани проекти в Австрия, Герма-
ния, Дания и Белгия ще бъде споделен и българ-
ския опит. Хвойе Милошевич от BDI - BioEnergy 
International AG ще говори за новите решения 
на компанията за производство на енергия, при-
ложими в пивоварната индустрия. Фокусът на 
презентацията на Гюнтер Шверцлер от ProPellets 
e върху оползотворяването на дървесните от-
падъци. Внимание ще бъде обърнато и на про-
изводството на биогаз като част от устойчивото 
земеделие.

За повече информация: www.viaexpo.com 

Осмото издание на утвърдилия се обучите-
лен семинар на тема “Съвременни аналитич-
ни подходи за осигуряване на качеството 
и безопасността на храни, напитки и фура-
жи“ ще се проведе от 21 до 24 юни 2016 г. в 
Университета по хранителни технологии в гр. 
Пловдив. 

Семинарът е съвместна инициатива на Цен-
търа за обучение по качество и безопасност на 
храните, катедра Биотехнология на УХТ и Бъл-
гарската агенция по безопасност на храните.

Обучението е насочено към представители 
на химични и микробиологични лаборатории, 
мениджъри по управление на качеството в  
хранителни, фармацевтични и други производ-
ства, служители в контролни органи, научни 
институти и висши училища, докторанти и 
студенти. Целта му е да предостави теоретични 
и практически знания за съвремените анали-
тични методи за бързо установяване и 

Семинар за качество 
и безопасност на храни, 
напитки и фуражи 
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количествено определяне на химични и микро-
биологични опасности в храни, напитки, фура-
жи и води. 

Осмото издание на семинара разширява 
експертната си стойност с международното 
участие на проф. д-р Петер Распор - ръко-
водител на Институт по хранене и здраве към 
Приморски университет в Словения и зам.-де-
кан по изследователски програми и междуна-
родно сътрудничество към Факултет по здрав-
ни науки. 

Теоретичните и практически занятия по вре-
ме на семинара се водят от хабилитирани пре-
подаватели от УХТ - Пловдив, Съвместен гено-
мен център - София, Пловдивски университет 
“Паисий Хилендарски”, Тракийски университет 
- Стара Загора, служители на Българската аген-
ция по безопасност на храните и Националния 
център по обществено здраве и анализи.

Програмата на курса обхваща теми, които 
дават теоретични познания за най-често сре-
щаните видове патогенни микроорганизми в 
храните и хигиенните индикатори, за модерни-
те бързи методи за микробиологичен контрол 
и подходите за тяхното валидиране, както и за 
изискванията на Българската агенция по безо-

пасност на храните към обектите от хранител-
ната верига. 

Практическите занятия включват запозна-
ване с алтернативни методи за микробиоло-
гичен контрол на патогени в храни, напитки и 
фуражи; провеждане на качествено и количест-
вено определяне на патогени със стандартен 
PCR и q PCR метод, анализ и статистическа об-
работка на получените резултати; качествено и 
количествено определяне на микотоксини.

Програмата включва фирмени представя-
ния на нови продукти за класически и бързи 
методи за химичен и микробиологичен анализ 
и изложение на фирми, предлагащи анали-
тично оборудване, реактиви и консумативи за 
химични и микробиологични анализи.

Информация на www.safefoodlab.bg и във 

Facebook - Безопасност на храните УХТ 

Пловдив, както и от проф. д-р Ангел Ангелов, 

ръководител на Център за обучение по 

качество и безопасност на храните, катедра 

Биотехнология при УХТ.

тел.: 032 634 611   

е-mail: angelov@uft-bio.com



“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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Тенденциите на пазара
Търсенето на вакуумни скин-опаковки в Европа 

запазва постоянно високи нива през годините. По-
пулярността им сред потребителите и в България 
бележи ръст. Това не е изненадващ факт, тъй като 
този вид опаковка предлага надеждна защита за 
продуктите и позволява те да бъдат атрактивно 
предлагани в точката на продажба. Производството 
на вакуумни  скин-опаковки изисква специална ма-
шина, която поставя горното фолио върху цялата 
повърхност на продуктите без никакъв натиск, по 
този начин фолиото се явява втора кожа за тях. 
Това гарантира запазване на естествения им вид. 
Цялата повърхност на горното фолио се залепва 
върху долното фолио, за да се предотврати изти-
чане на течности от продукта. Опакованите храни 
могат да бъдат атрактивно презентирани в изправен 
вид или хоризонтално поставени, както и окачени. 

Иновативен продукт: Компактният модел 
R 105 във версия MultiFreshTM 

MULTIVAC разполага с дългогодишен опит в 
областта на технологиите за вакуумното скин-опако-
ване и предлага широка гама от термоформовъчни 
опаковъчни машини и трейсилъри, специално 
разработени за този вид опаковане. Последният 
член на семейството MultiFreshTM е компактната 
опаковъчна термоформовъчна машина R 105 MF, 
която е в състояние да обработва долно фолио с де-
белина до 350 μm. R 105 MF е икономично решение 
за производство на висококачествени опаковки. 
Базовият модел има същото техническо оборудва-
не както големите модели, затова R 105 MF дава 
възможност на производители с малки по мащаб 
производства да започнат да използват вакуумни 
скин-опаковки. Машината е оборудвана с верига 
за отвеждане на горно фолио с горно подгряване. 
Веригата за отвеждане на горно фолио го държи 
стабилно до момента, в който фолиото попада в ле-
пящата станция. Фолиото се загрява отново преди 
да обвие продуктите и преди да бъде залепено за 
долното фолио с цялата си повърхност. 

Пълна гама скин-опаковъчни материали 
Благодарение на своя опит MULTIVAC разполага 

с богато портфолио скин-опаковъчни материали за 
MultiFreshTM, доставяни от водещи производители 
на фолио. MultiFreshTM гамата от горно фолио е 
създадена за разнообразие от височини и форми на 
продуктите, а предлаганата дебелина е: 75, 100, 125 
и 150 μm. Горното фолио има уникални механични 
свойства и може да се заменя с фолио с голяма де-
белина без да се променя качеството на опаковката.

Гамата долно фолио MultiFreshTM се състои от 
фолио с основа APET и PS, и разполага с множество 
механични и бариерни предимства, включително и 
различни системи за лесно отваряне. 

За първи път в България 
Следвайки тенденциите „МУЛТИВАК Бълга-

рия“ организира МУЛТИВАК Академия, на която за 
първи път ще бъдат представени предимствата на 
скин – опаковането и термоформър R 105 MF, първа 
серия термоформовъчен модел за производство на 
вакуум скин-опаковки MultiFreshTM. Специално за 
месопреработвателната индустрия в България ще 
се проведат тестове в рамките на трите дни на Ака-
демията. Ще се представи и пълната гама опаковъч-
ни материали MultiFreshTM, която е хармонизирана 
идеално с машинните характеристики, водейки до 
оптимално качество на опаковката. Запитване за 
участие може да се направи по електронна поща 
или по телефон.

За допълнителна информация: 

Мултивак България ЕООД

тел./факс: 02 988 55 00; 02 988 55 88

ул. „Околовръстен път” № 251, 

ж.к. Младост 4

1715 София 

МУЛТИВАК Академия 
за висококачественото 

скин–опаковане
От 5 до 7 април 2016 год. 

в шоурума на „МУЛТИВАК 

България“ в София ще се 

проведе първата за 2016 година  

МУЛТИВАК Академия с фокус 

върху скин–опаковането. На нея 

ще бъде представена за първи 

път в страната иновативната 

машина MULTIVAC R 105 MF. 



44
1-2/16

евровести

Хладилни вани и цистерни за млякоХладилни вани и цистерни за мляко
Хладилни камери за месо, риба колбаси и др.Хладилни камери за месо, риба колбаси и др.

Изграждане на централен млекопроводИзграждане на централен млекопровод
Казан за разпечатване на мед и индивидуални решения Казан за разпечатване на мед и индивидуални решения 

на клиентана клиента

Силистра 7500, ул.Тутракан 14, тел.: 086/82 17 50; 0888 211 043; 0898 686 328; 
e-mail: tonistart@abv.bg; www. tonistart.com

Необходимо е британската млекопрерабо-
твателна промишленост да поеме контрол върху 
собствената си съдба с оглед справянето й с 
бъдещите вътрешни и международни предиз-
викателства, твърди председателят на Dairy UK 
(„Млекопреработка Великобритания“ – отрас-
лова асоциация на британските оператори по 
веригата на млякото и млечните продукти) д-р 
Дейвид Добин. 

В своята реч на конференция в 
Глазгоу д-р Добин заяви, че отрасълът 
е принуден да функционира в изклю-
чително трудни условия в резултат 
на световното свръхпредлагане на 
мляко, на интензивната ценова конку-
ренция на свиващите се пазари, пони-
жената възвращаемост и дефлацията. 

По думите му: „Наясно сме какви са проблеми-
те и знаем, че такива изобщо не липсват. Раз-
бираме, че глобалното предлагане на мляко про-
дължава да нараства твърде бързо и изпреварва 
търсенето, както и че не сме имунизирани сре-
щу значими фактори от типа на забавянето на 
китайската икономика и руското ембарго върху 
вноса.“  

„Нашите опции са да изчакаме, да протес-
тираме, да се изправим пред ново законодател-
ство, или сами да поемем отговорността за 
собствената ни съдба. Проблемите на нашия 
отрасъл опират до глобалното свръхпредла-
гане и ние трябва да развием търсенето на 
британски млечни изделия, да инвестираме в 
промоции както у дома, така и на целевите 
експортни пазари.“ 

„Говорейки не само в качеството си на пред-
седател на отраслова асоциация, но и като из-
пълнителен директор на млекопреработвател-
но предприятие, мога да твърдя, че без значение 
дали сме фермери или преработватели, всички 
ние споделяме стремежа към икономическа ус-
тойчивост и следва да изградим отрасъл, в кой-
то преработвателите печелят добре и могат 
да плащат конкурентна и устойчива цена за 
млякото на нашите фермери. Британската 
млекопреработвателна промишленост трябва 
да стане по-конкурентоспособна в рамките на 
цялостната верига на доставките на млечни 
изделия, редуцирайки разходите и ставайки по-
ефективна.“ 

„Вземайки предвид коментарите на Питър 
Кендал, ние трябва да увеличим нивото на по-
добряване на производството във фермите от 
актуалните средни стойности от 1,4 процен-
та. Само генетиката ще ни осигури годишно 
предимство от 1,5 до 2 процента.“ 

Д-р Добин допълни, че отрасълът трябва 
да стане не само по-голям, но и по-добър, и че 
съществува нужда от бизнес модел, приложим 
както по отношение на преработвателите, така 
и за самите фермери: „Трябва да преследваме 
устойчив растеж, да се ръководим от пазара, 
а не от производството, и да разработваме 
стратегии за растеж не само на обема, но и на 
стойността. Успеем ли да направим по-голяма 
торта, всекиму ще се падне по-голямо парче.“ 

Д-р Добин информира, че в най-скоро време 
Dairy UK ще представи на правителството нова 
експортна стратегия, която ще адресира ключо-

ви проблеми като търговските бари-
ери, целевите пазари, процедурите 
за сертификация и съответствие, 
както и одиторските стандарти. 

По думите му британската про-
мишленост ще трябва да бъде по-
конкурентна, за да постигне растеж 
както на вътрешния, така и на екс-
портните пазари. „Ние трябва да 
поемем своят част от разходите, 
да бъдем по-ефективни и да изгра-
дим свое собствено уникално тър-
говско предложение (Unique Selling 
Proposition или USP) – разполагаме с 
великолепни, изключителни храни-
телни продукти, които можем да 
промотираме, докато се оглеждаме 
за благоприятни възможности на 
вътрешния и външните пазари.“ 

Британските млекари Британските млекари 
„да поемем контрол върху „да поемем контрол върху 
собствената си съдба” собствената си съдба” 
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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

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

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

Производство и пакетаж 
на богата гама от 

подправки, десертни 
кремове, кисели, сухи супи 

и др.

РАДИКОМ
4147 Калековец, ул. Независимост 21

Тел. 032/ 624 435
Тел./ факс 032/ 620 068

e-mail: office@radikom-bg.com
www. radikom-bg.com

Сонди 
за сърцева температура,

термосъпротивления,
термодвойки,
температурни 

контролери,
инженеринг в ХВП

COMECO UNIVERS Ltd.

6003 Стара Загора, ул. Братя Жекови 42, 
тел./факс: 042 622229; 0888844128

e-mail:comeco-univers@mbox.contact.bg

НОВА ЛИФТ БГ ООД

София, ж.к. Борово, ул. Пирински 
проход № 47, вх. Г, ап. 4

GSM: 0878 353 328
e-mail: novalift@abv.bg
www. novaliftbg.com

Тестени Тестени 
изделияизделия

1784 София, бул. “Йерусалим” 54
тел.: 02 974 05 48, факс: 02 974 08 17

е-mail: office@datrabg.com, 
www.datrabg.com

ДАТРА ООД

Представител 
на европейски фирми, 

произвеждащи 
машини и съоръжения 

за хранителната 
промишленост
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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: проф. 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:

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

“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

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

бизнессправочник

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 

с. Ръжево Конаре
тел.: 032 680394

ГЕРГИНА ООДГЕРГИНА ООД

Производство Производство 
на безалкохолни на безалкохолни 

напитки напитки 
и минерална и минерална 

вода вода 

“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

София 1463, бул. България 81, вх. А, ет. 8, оф. 11
тел.: 02 953 24 21, 02 952 66 56, 02 952 03 76

факс: 02 953 24 28
e-mail: office@bulgarconserv07.com

www.bulgarconserv07.com

Булгарконсерв 
Рупите

Консервирани Консервирани 
зеленчуци. зеленчуци. 
КомпотиКомпоти

Еленски 
Деликатеси 

Велев

5070 Елена
тел.: 088 877 44 47

e-mail: delikatesivelev@gmail.com

Производство Производство 
на месни на месни 

деликатесиделикатеси

„ДЖЕМ МАШИНА 
ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД

            

Търговия 
с пакетиращи машини 

за ХВП, 
линии за производство 

на вафли

7200  Разград, ул. „Бузлуджа” 5           
тел.: 084 661 584     
факс: 084 661 584 

е-mail: galya_rosenova@gbg.bg
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Широк асортимент от каси 
за хляб и хлебни изделия, хранителни 
продукти, месо и колбаси, плодове и 

зеленчуци, растителни масла, 
бира, безалкохолни напитки и 

минерална вода. 
Кутии за технологично зреене на бяло 

саламурено сирене.

Добрич 9300
ул. Свещеник П. Атанасов №20, ПК154
тел.: 058/ 602 793; факс: 058/ 602 792

e-mail: office@akumplast.com
www.akumplast.com

АКУМПЛАСТАКУМПЛАСТ АД   АД  

1421 София, ул. „Крум Попов” 75, 
тел.: +359 2 963 2799; 
факс: +359 2 963 4271
е-mail: office@unister.bg

web: www.unister.bg

Филтриращи 
материи и елементи, 

прахоуловители, 
дозатори, пневмотранспорт, 

искрогасителни 
инсталации, 

филтър-преси   

“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

Преработка 
на слънчогледово 

семе; 
производство 
на растителни 

масла - експелери, 
мастни киселини, 

лецитин

5835 Кнежа, ул. Марин Боев 1
тел.: 09132/7454; факс: 09132/6615

Офис в София 1407, 
кв. Кръстова вада, 

ул. Асен Йорданов № 60
тел.: 02/9629071; факс: 02/9629070

е-mail: oliva_ad@yachoo.co.uk;
office@buildcom-bg.com

Патентован продукт на tabelki.bg 
София, ул.Филип Кутев 6 

(сграта Stamps.bg)
www.tabelki.bg; www.stamps.bg 

тел:0988 865 842 
e-mail:sales@stamps.bg 

ДЪРВЕНИ ДЪРВЕНИ 
ЕТИКЕТИЕТИКЕТИ

Луксозни 
етикети и 
табелки от 
истинско 

дърво

МЕСОПРЕРАБОТКА

2760 Разлог, 
ул. Изворите 73

тел.: 0747 80006, факс: 0747 80007
e-mail: office@saray73.com

www.saray73.com

Месокомбинат – 
Разлог ООД

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.

1000 София
Магазин:  ул. Гургулят 27,               
Цех: ул. Орчо Войвода 8 Б

Тел.: 02/ 952 26 25, 955 62 20
Факс: 02/955 63 05

е-mail: . salon@mb.bia-bg.com         
web: bg-salon.com

САЛОН ЕООД
Производство 

на хлебни и сладкарски 
изделия, локуми, халва, 

филиран бадем, филиран 
фъстък, фондан.



Искате да се докоснете до невероятната Нели Йосефсен 
и нейното захарно изкуство, включете се в курсовете:

• Изработване на захарни цветя 
без телчета 1-2 април

Информация и записване: 

Виолета Георгиева

 София 1000, 

ул. “Г.С.Раковски”108, офис 605; 

тел./факс 02/ 988 05 89; GSM 0889 26 31 09

e-mail: fpim_adv@abv.bg; info@fpim-bg.org 

www.hvp-bg.eu

• Техники за рисуване 
върху захарно тесто 
3 април

• Фигури от 
захарно тесто 
4-5 април

VIII Национален конкурс
 за най-добра опаковка  

„ПРИЗ ПАК 2016“
и 

Научно-практическа конференция на тема: 
„Съвременни тенденции и нови технологични решения 

в опаковането на храни и напитки“

Целта на конкурса е да бъдат отличени и популяри-
зирани иновативни опаковки за храни и напитки, и 
опаковъчни материали и технологии. 

Те трябва не само да представят опакованите храни 
по най-добрия начин, но и със своите качества да гаран-
тират безопасното и функционално съхранение, удобно 
транспортиране, възможност за многократна употреба, 
рециклиране или унищожаване на опаковката без замър-
сяване на околната среда.

Подробности за Конкурса и Научно практическата 
конференция за опаковките очаквайте в следващия 

брой на сп. ХВП и на сайта ни  www.fpim-bg.org!






