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Здравейте,
уважаеми читателю,
Какво печелим, като губим… Не
зная защо тази мисъл ми се върти в
главата напоследък, като стане дума за печално известния
проектозакон „Обществено здраве“, добил популярност в обществото като Закон „Москов“. Няма да досаждам с коментари,
още повече, че в броя (стр.6 и стр.31) може да прочетете някои неща по темата. Но си мисля: ако този „закон“ има за цел
да ограничи консумирането на т. нар. „вредни храни“, откъде
ще дойдат прословутите 150 млн. лв приход в хазната, след
като ние и нашите деца, като разумни потребители, няма да ги
купуваме тези лоши, вредни, отвратителни храни… А авторитета на българската хранителна и питейна индустрия, компрометиране на експорта, безработица и бъркане в джоба ни…
нейсе, това са дреболии. Единствената полза, според мен, от
тази безсмислена сага е обединяването на отрасъла, на браншовите организации, които заедно с профсъюзите и някои
трезвомислещи представители на медицинската ни общност
твърдо застават срещу инициативата на здравния министър.
А, сетих се още нещо – нали когато управляващите създаваха коалицията си, едно от условията бе „никакви нови данъци“… Та, какво печелим, като губим?
А сега за нашите си неща – Очакваме ви на щанда си по
време на изложенията в Интер Експо Център в зала 4, щанд
С8; Очакваме ви на връчването на наградите на Националния
конкурс за най-добра опаковка „Приз Пак-2015“, което ще бъде
по време на изложенията; Очакваме да отделяте по няколко
минути за сайта ни; Очакваме да подновите абонамента си…
Зная, че и вие имате немалко очаквания към нас – за поинтересно и полезно списание; за нови курсове и семинари;
за посещения на интересни хранителни форуми по света…
Ще се постараем да отговорим на вашите очаквания.
За ваша информация следващият ни брой по традиция ще
посветим на опаковката – една тема, която става все поактуална. Надявам се, че и вие сте на това мнение. Ако имате
въпроси по темата или какво да споделите, заповядайте.
Страниците ни са отворени за вас и вашата дейност.
Петко Делибеев
гл. редактор

КООП ХВП организира
традиционното посещение
на Международното
изложение за хлебарство,
сладкарство,
шоколадиерство, сладолед и Хорека SIGEP 2016 в Римини,
Италия, от 24.01. до 27.01.2016
Повече информация на www.fpim-bg.org
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актуално

Данъкът „Москов“
прави бедните още
по-бедни
Таксата няма да направи нацията по-здрава, но със сигурност
ще лиши хиляди семейства от доход
24.10.2015 г., София
Хранително-вкусовата промишленост застава твърдо против идеята на Министъра на
здравеопазването за въвеждане на т. нар. данък
„обществено здраве“. Данъкът ще доведе до
ограбване на българина чрез драстично вдигане
на цените, без да има здравен резултат. Бизнесът
не вижда никакво желание и намерение у управляващите да се вслушат в разумни доводи и да
проведат цивилизован диалог, а се стремят само
към силово налагане на чудовищни наказателни
мерки. Предприятията в страната започват обмисляне за преструктуриране и ревизиране на
цялостната си инвестиционна политика.
Бизнесът счита мярката за неефективна и
няма да подкрепи предложения закон, защото:
1) Здравните мотиви на закона са недоказани
Българите са с най-нисък калориен прием
и с един от най-ниските индекси на телесната маса в ЕС. Всички изследвания показват,
че проблемите на хората с наднормено тегло,
включително на децата, са следствие от неактивния начин на живот и няма нито едно научно
изследване, което да доказва съществуване
на връзка между консумацията на определени
храни и общото здравословно състояние. Ние
като индустрия смятаме, че усилията трябва да
бъдат фокусирани именно върху подкрепа на
активен начин на живот, масов спорт и повишена информираност за балансиран хранителен
режим. Българското потребление на включените
в обхвата на данъка храни е в пъти по-ниско от
това в страни, които експериментираха с въвеждането на данъка или отхвърлиха прилагането
му, с ясното съзнание, че е неработещ инструмент. Пренасянето на чужд опит е нерелевантно
за страната ни.
Българските изследвания и международни
сравнения доказват, че:
1) след 1999 г. се увеличава значително потреб-
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лението на храни, които могат да се смятат за
по-здравословни; 2) ако се обложат предлаганите съставки на храни и напитки, ще се ограничи
незначителна част от общото потребление: на
солта – около 1%, на захарта – около 6%, на
напитките – около 3%. Производителите и потребителите ще се насочат към некачествени
заместители
Облагането на определени групи храни ще
пренасочи потребителското търсене към поевтини продукти, произведени в сивия сектор.
Контрол върху тях не може да бъде приложен.
2) Ефект за повишаване на приходите
в бюджета няма да има, напротив – ще бъде
негативен
Сигурните последствия от законопроекта са
драстично увеличаване на данъци и цени, без
публична дискусия и съгласието на хората, че
тази мярка е желана. Това ще доведе до заливане на пазара с нерегламентиран внос с ниско
качество и без ясен произход и увеличаване
дела на „сивата икономика”. Огромни загуби ще
има за българското производство – ще фалират
малки и средни предприятия, ще бъдат съкратени минимум 4000 работни места. От това
сигурен негативен ефект ще бъдат: 27,4 млн. лв.
по-малко приходи от ДДФЛ (данък върху дохода
на физическите лица) и осигуровки, 80-90 млн.
лв. по-малко ДДС и намаление на прихода от
корпоративния данък.
Въвеждането на новия данък изисква значителни допълнителни държавни разходи
извън бюджета (около 42,5 млн. лв. за учредяване, оборудване и обучение на нова администрация, за нововъведения „Фонд“). Следователно планираният 150 млн. допълнителен
приход ще бъде компрометиран от щетите
за другите данъчни приходи.
В допълнение се очакват глоби и значителни публични разходи по дела в ЕС за дискриминация и непозволена държавна помощ.

актуално

СЪЮЗ
НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
В същото време се създават сигурни условия за
избуяване на сивия сектор; за корумпиране на
контролните органи; за отлив на инвеститори и
намаляване на инвестициите. Единственият
сигурен ефект ще бъдат щетите върху социално-слабите домакинства с още по-нездравословно хранене.
3) Предприятията от ХВП сме готови да
се включим ефективно, както нееднократно
сме декларирали в национални инициативи,
в програми за подобряване на общественото
здраве, за профилактика на наднорменото
тегло и на социално-значими заболявания
Декларирали сме пред МЗ и готовността
си да рекламираме обществено-здравни послания; да организираме масови мероприятия
за физическа активност и спорт; да участваме
заедно с министерствата на образованието,
здравеопазването и спорта в общ европейски
проект за изграждането на висококачествена
стандартизирана инфраструктура за училищен
и масов спорт и отговорно заявяваме, че нашето
партньорство може да започне веднага.

В случай, че данък „обществено здраве“ се
приеме, представителите на индустрията и всички бизнес-структури, които стоят зад нея, ще
потърсят правата си пред европейските институции. Ще отстояваме позицията си непоколебимо, за да не допуснем с данъка да бъде унищожен малкият и среден бизнес, който е гръбнакът
на всяка една работеща икономика.
Съюз по хранителна промишленост
Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в
България
Национален Браншови съюз хлебопроизводители и
сладкари
Асоциация на месопреработвателите в България
Сдружение на производителите на растителни масла и
маслопродукти в България
Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
Съюз на производителите на захар и захарни продукти

INDUSTRIAL BAKERY LINE S.R.L. е компания за изследване и проектиране на
автоматизирани производствени процеси за хляб и тестени изделия.

IBL предлага машини и
проектира технологични линии
за производството на:
 кроасани и сладкарски
продукти,бисквити;
 пици, хляб, арабски хляб,
питки;
 меки теста (различни видове
хляб, и т.н.);
 франзели.

 Извършваме проучване на крайния продукт и производството, за да изпълним
поръчката според вашите нужди;
 Предоставяме съвети на клиента за нови проекти или инвестиции;
 Подпомагаме фирми, които са започнали със собствени производствени мощности;
 Можем да разширим производството ви с нови решения и продукти, и да
предложим модернизиране на съществуващите машини;
 Квалифицираният ни технически персонал предоставя дистанционна поддръжка за
инсталациите.
Със своя опит помагаме на клиентите си да постигнат целта,
заложена от самите тях!
Споделете с нас своята цел: E-mail: nicolas.dabov@sfr.fr; моб.: 089 867 4509;
Фирма Соварекс, ул. Алабин 24, София
7
E-mail: sovarex@gmail.com; тел.: 02 981 1234
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опаковки

За опаковката –
днес и утре
Една тема, колкото важна, толкова и като че
ли неглижирана от отрасъла в стремежа му да
се пребори с конкуренцията, да преодолее всички
пречки за нормалното му развитие, да оцелее,
събра над 60 човека на научно-практическа
конференция на тема: „Съвременни тенденции
и нови технологични решения в опаковането
на храни и напитки“. Организатор на
събитието бе Кооперация “Хранително-вкусова
промишленост”, а предпоставката за избора
на темата – Седмото издание на Националния
конкурс за най-добра опаковка „Приз Пак 2015“.

Петко Делибеев, председател на КООП ХВП и
главен редактор на сп. ХВП откри конференцията, аргументира мотивите за нейното провеждане и представи фирмите, заявили до момента
свое участие в конкурса „Приз Пак 2015“.

Е

два ли някой ще отрече значението на
опаковката днес – независимо дали става дума за храни, лекарства, дрехи или
технически стоки. Всички сме убедени,
че тя е необходима – да запази продукта ни, да
го представи по най-добрия начин, да го продаде, а не на последно място да е толерантна към
околната среда. А колко важна за храните днес
е опаковката просто не трябва да се коментира.
Всичко това ни накара да възстановим провеждането на конкурса, а за да популяризираме още
повече темата, организирахме и конференцията.
Активното присъствие на специалисти от отрасъла – производители на храни, напитки и на опаковки – потвърди навременността на идеята ни. А
и презентациите на лектори от важни държавни
структури с отношение към темата създаде атмосфера на конкретика и навлизане в проблематиката от различни позиции и гледни точки.
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Антон Пейчев, старши експерт в дирекция
„Управление на отпадъците и опазване на почвата” в МОСВ, направи встъпителна презентация
„Управление на отпадъците от опаковки.
Национална политика и бъдещи тенденции в
европейското законодателство”. Опирайки се
на европейското и национално законодателство
той разясни основните моменти в политиката

на Министерството по отношение на отпадъците от опаковки. Г-н Пейчев подчерта, че целта е
да се ограничава генерирането на отпадъци от
опаковки, да се осигурят възможности за тяхното
рециклиране и повторна употреба, като окончателното им унищожаване трябва да се намали до
минимум.
В този процес основно място заема производителят, който поема пълна или частична
финансова и / или оперативна отговорност не
само за правилното използване на продукта, в
случая опаковката, но и за неговото оползотворяване след приключване на използването му.
Разглеждайки жизнения цикъл на опаковката,
г-н Пейчев акцентира върху тенденцията в политиката на Европейския съюз да се въведе пакет
от мерки, наречен „Кръгова икономика”. Очаква
се той да бъде разгледан в ЕК през декември
тази година. Неговото приемане ще постави
по-високи цели и ще диференцира и конкретизира ролите на участниците в производствените
процеси, съпътстващи жизнения цикъл и на
опаковката. Като основна цел се поставя повторната употреба, предвижда се и унифициране
на системите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците и все по категорично налагане
на еко дизайн при тяхното проектиране и производство.

Като логично продължение на темата последва и презентацията на д-р Румяна Йорданова,
главен експерт в дирекция „Контрол на храните и
граничен контрол” при БАБХ, „Изискванията на
европейското и българско законодателство
към материалите и предметите за контакт с
храни“. Д-р Йорданова направи обстоен преглед
на европейското и хармонизираното българско
законодателство в тази област, като се спря на
изискванията за различните видове материали,
влизащи в контакт с храните и съответните документи, регламентиращи тяхното използване. Д-р
Йорданова акцентира специално на опаковките
от рециклирана пластмаса и на европейските
нормативни документи регламентиращи тази
дейност. Тя разгледа подробно начините за обозначаване на предметите и отдели внимание на
изискванията към документите, които трябва да
съпровождат материалите за опаковки и самите
опаковки и особено на Декларацията за съответствие.


опаковки


Една много интересна и практически
полезна тема бе
представена от доц.
д-р инж. Красимир
Савов, директор на
Институт по целулоза и хартия. В своята
презентация „Получаване на маслоустойчива хартия
и приложението
й в хранителната
индустрия” той
представи един нов
продукт, реализиран
в рамките на успешно завършен проект
на института. Доц.
Савов подчерта, че
пазарната алтернатива на хартиите с бариерни
покрития са полимерните опаковки, чието производство, въпреки по-ниската си себестойност,
е свързано със замърсявания на околната среда,
както и с по-трудното им рециклиране и биоразграждане в естествени условия. Той изтъкна, че
създаването на хартии с бариерни свойства е
насочено към бързо развиващият се сектор за
безопасни опаковки за ХВП. Освен ползата от
подобни хартии за опаковането на храни, той
изтъкна, че опитните образци хартия с бариерни
покрития за обвиване и за пликове са напълно
рециклируеми и могат да се използват отново
в хартиеното производство. Естествено, като
всяка новост, разработката на Института търси
предприятие, което би внедрило производството на този тип хартия.
„Рециклирани
пластмаси за опаковки за храни и
изискванията на
ЕС и EFSA” – това бе
темата, с която инж.
Майя Стойчева от Изпитвателен център
Алми Тест не само
привлече вниманието на аудиторията,
но и предизвика
дискусия, продължила и след края на
конференцията. Изхождайки от основния постулат за безопасност на храните, умело
подбрала и подредила извадки от европейските
нормативни документи, инж. Стойчева изрази
своята загриженост по отношение на пластмасите, използвани за рециклиране и влагането им в
опаковки за храни и напитки. Тя изтъкна рисковете, които неспазването на нормативите може
да породи по отношение на такива опаковки и
заключи своята презентация с няколко въпроса,
които предоставяме на вашето внимание и на
вниманието на компетентните органи:
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 ИМА ЛИ РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО
НИВО по следните изисквания на нормативните документи на ЕС:
1. Какъв процент от общата постъпваща за
рециклиране маса опаковки във всяка партида е
от опаковки от нехранителни стоки;
2. Кои нехранителни стоки са били опаковани в опаковките при първата им употреба;
3. Определено ли е кои несвойствени
вещества са привнесени от тях в партидите вторични суровини и в регранулата;
4. Направена ли е квалификация на тези
вещества – дали са мутагенни, канцерогенни
или токсични при репродукция в съответствие
с критериите по раздели 3.5, 3.6 от 3.7 на приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008
относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, и вещества в
наноформа;
5. Какво е постоянството в състава на отделните партиди;
6. Има ли разработени и внедрени аналитични методи за определянето на съдържанието
и миграцията на установените замърсители в
партидите вторични суровини, които да отговарят на изискването на Регламент 10/2011 за граница на специфична миграция под 0,01 mg/kg
(10 ppb);
7. Анализира ли се редовно или поне
инцидентно специфичната миграция на несвойствените вещества;
8. Оценено ли е съответствието със законовите норми – граница на специфична миграция под 0,01 mg/kg (10 ppb);
9. Направена ли е оценка на риска съгласно изискването на чл. 19 на Регламент 10/2011.
Силно се надяваме, че тези въпроси ще намерят резонанс в държавните органи, натоварени
с високоотговорната мисия да се грижат за безопасността на онова, което консумираме.
Тук е мястото да отбележим, че инж. Майя
Стойчева и нейната фирма Алми Тест, са
сред създателите на конкурса Приз Пак и активни партньори при неговото провеждане,
за което им благодарим.
Членът на
редколегията на
сп. ХВП, началник
отдел „Храни и
хранене“ при
Дирекция „Обществено здраве
и здравен риск“
в НЦОЗА, проф.
Веселка Дулева,
говори за “Етикетът, елемент
на опаковката
на храните за
повишаване информираността
на потребителите”. Като експерт, който активно се занимава
с тази актуална тема, проф. Дулева не просто

актуално
разгледа изискванията на Регламент 1169, но сподели с присъстващите
най-новите тенденции в неговото развитие, насоките на европейската
политика в тази сфера.
Един малко по-различен поглед към
темата на конференцията поднесе гл.ас.
д-р Иванка Добрева-Драгостинова от Нов
български университет със своята презентация “Усточивият дизайн и опаковките”.
Жизненоважният за съвременното човечество въпрос за устойчивото развитие на
обществото във всички сфери на неговата
деятелност, бе интересно интерпретиран
и в полето на опаковките – опаковки от
растения, ядивни опаковки, биоразградими
опаковки и такива от зеленчукови фибри,
опаковки с ограничено използване на добавени материали… Богато илюстрирала
своето изказване, д-р Иванка ДобреваДрагостинова постави един финал на конференцията, визиращ бъдещето. Интересен момент в организацията на
конференцията бяха изложените
пред залата пана, илюстриращи
идеите на студенти от Нов български университет за намиране
на приложение на изхвърлени
опаковки от РЕТ бутилки.

Естествено подобно
събитие не може да
мине и без присъствието на фирми, които да
покажат практическите
новости в областта на опаковките и опаковането, а и на други сфери от
хранителната индустрия. Благодарим на фирмите: „Интрама Инвест“ ЕООД,
„Атлас Копко България“ ЕООД, „Биоком Трендафилов“ ЕООД, „Интертек ВА“
ЕООД за полезните презентации и финансовото подпомагане на Конференцията.
Списание ХВП ще продължи да следи темата за опаковките в нейното многообразие, а засега, на първо време, ви каним да се включите
в Националния конкурс за най-добра опаковка “Приз Пак 2015” и да дойдете на връчването на наградите по време на изложенията на отрасъла в Интер Експо Център от 11-14 ноември.

Вече 70 години произвежда
богата гама мултифункционални и
дълговечни опаковъчни машини, сред
които и линии за „тубос“ опаковка на
кръгли бисквити.

„Окутюрие“ има в актива си
продадени над 10 000 машини на 2 500
клиента от 100 държави и продължава
да разширява производствената си
листа.

Специализирана е в разработването и
производството
на автоматизирани опаковачни машини, картониращи, ръкавни ,
кашониране, палетизиране, ефективни
и иновативни комплексни линии.
Компанията
предлага СУХИ
ПАСТЬОРИЗАТОРИ с висок
капацитет
(без автоклави!)

Повече информация на:
E-mail: nicolas.dabov@sfr.fr;
Моб.: 089 867 4509;
Фирма Соварекс, ул. Алабин 24, София
11
E-mail: sovarex@gmail.com;
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Тел.: 02
981 1234
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Smart Food Factory
С умни процеси към бъдещето
Понякога визия, понякога революция, а от
части вече и реалност:
Индустрия 4.0 е една от централните теми
на процесната индустрия. CSB-System придружава своите потребители по пътя към Smart Food
Factory.
Отвън фабриката на бъдещето изглежда както днешните фабрики. Новото се разкрива в процесите и в подхода и начина на комуникация.
Практически във всички области трябва да възникнат интелигентни производствени системи, в
които машини, машинни елементи и продукти се
организират, управляват и контролират сами.
Звучи малко като фикция, когато изследователи и предприятия рисуват картината на хранително-вкусовата фабрика на бъдещето: Автономни совалки правят запитване директно към
силозите, дали са налични още суровини. Почне
ли да привършва съдържанието, те автоматично поръчват в системата за стоково стопанство
нови суровини. Добре дошли в ерата на Индустрия 4.0, добре дошли в Smart Food Factory!
“Smart Food Factory
идва с многобройни помалки стъпки. Много от
базисните технологии съществуват вече.“
Д-р Петер Шимицек
председател
на управителния съвет
на CSB-System AG

Революция в
производството?
„По своето съдържание
новите възможности на
Smart Food Factory имат
преломно значение. Във
всеки случай много от базисните технологии
съществуват вече“, казва Д-р Петер Шимицек,
председател на управителния съвет на CSBSystem AG. Някои идеи, които Индустрия 4.0
претендира за свои, вече са реалност в преработката на храни. Машинни и фабрични данни,
например, вече отдавна се въвеждат онлайн и
директно в процеса. Свързването на производствени изпълнителни системи към ERP-системите, т.е. свързването в мрежа на производствените етажи с управителните (shop floors с top floor),
също не е нова разработка. Същото важи за
1
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Умната хранително-вкусова фабрика

комуникацията на машина с машина, например
когато става въпрос за определяне на енергийното потребление или на продуктивността на
машината.
„Интелигентната фабрика не идва от днес
за утре, а с многобройни по-малки стъпки.“,
според Д-р Шимицек. „Много клиенти на CSB
вървят вече по
тях и използват нашите
решения.“
„С CSB
linecontrol®
общата ефикасност на
оборудването
остава на едно
постоянно високо ниво“
Херман Шалк
директор
Продажби
CSB-System
AG

Оптимална експлоатация на
производствените и опаковъчни
линии
Например с контролния модул CSB
linecontrol®. Повиши ли се степента на автоматизация, расте и нуждата от контрол. Дефицити,
престои, лоша експлоатация на машините и
недостатъчни капацитети трябва да бъдат своевременно разпознати. Ако като допълнение и
динамичното търсене води до това, че производството трябва да се организира все по-гъвкаво, реалните данни от производство и логистика
стават основен фактор за успеха.
„Тези данни трябва да са на разположение
точно когато са необходими. Те са основата
за взимане на решения за мениджърите и производствените директори. Ако човек иска да
ги използва, за да повиши с тях създаването на
добавена стойност, то тогава е необходима
интеграция. Само вътре в машините информацията е полезна само в ограничена степен – за
по-добро наблюдение на процесите тя допринася едва тогава, когато е на разположение и
в ERP-системата. Едва тогава информацията
може да бъде обработена и в различни контексти“, според директора продажби Херман
Шалк. “С помощта на CSB linecontrol® това без
проблеми е възможно.“

Модулът доставя цялата информация за актуалното натоварване и мощност както на отделните машини, така и на общата производствена
и опаковъчна линия – в реално време. Дефицити
и повреди могат да бъдат визуализирани нагледно и така могат по-бързо да бъдат отстранени.
Тъй като покоят на съоръженията и престоите
се редуцират до минимум, общата ефективност
на оборудването (OEE) остава на едно постоянно
високо ниво. Тук решаващо участие има предвидливото управление на техническата поддръжка, защото чрез него машините и съоръженията могат да бъдат своевременно поддържани. Съответната информация се предоставя на
разположение на техниците в мобилни уреди. В
допълнение директно се интегрират специфични за производителя бази данни с резервни части и технически планове за поддръжка.
Стъпка по стъпка от визия към реалност
– но откъде да се започне?
Самостоятелно работещата хранително-вкусова фабрика наистина все още е визия, но много елементи на производствена работа от утре
днес вече се срещат в хранително-вкусовата
индустрия. Сега става дума за следното – от тези
елементи да се утвърди едно цялостно решение.
Но къде е стартовата точка? Д-р Петер Шимицек
препоръчва един постепенен подход.
Хранително-вкусовите предприятия би трябвало като следваща стъпка да проверят, къде си
струва да се променят процесите и да се въведат
нови технологии: „Тази стратегия обещава поголям успех, отколкото да се свалят звезди от

небето относно Индустрия 4.0. Добро навлизане
може да бъде въвеждането на мобилни решения
в производството и логистиката и внедряването на близки до производството ИТ-функции.
Така би се положила основата за цялостно дигитално изобразяване на отделните процеси,
като например въвеждането на фабрични данни
или обратното проследяване“, казва Шимицек.
В края на краищата всяка автоматизация и всяко
въвеждане на свързана в мрежа ИТ-система е важна стъпка в посока Индустрия 4.0. ERP-системи
като тази на CSB представляват солидна основа
на процесите и данните, защото в същността си
продължава да се касае за правилно боравене с информация. С решенията си в областите
автоматизация, дигитализация, интеграция и
виртуализация CSB-System придружава своите
потребители стъпка по стъпка да се доближат
към Smart Food Factory.

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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интервю

Развитие, стъпило
на традицията

Запазихме авторитета си не само сред
останалите ВУЗ, но и сред целия хранителен
бранш – твърди проф. д-р инж. Кольо Динков,
ректор на Университета по хранителни
технологии.
Проф. Динков, при последния ни разговор,
една от болките Ви беше рейтинговата
система. Днес, след четири години начело на
УХТ, къде вижда ректорът мястото на Университета в нашето образование?
Навярно трябва да започна с това, че всичко,
което беше заложено в мандатната програма се
опитахме да надграждаме, стъпвайки на опита
от традициите, които имаме, вземайки предвид
всичко онова, което налага днешното време,
накъде вървят водещите вузове, но всичко
пречупено през спецификата на Университета.
Смятам, че успяхме да запазим всичко изградено досега в Университета, неговия облик и да
развием УХТ като един бутиков университет,
подготвящ студенти в сферата на хранителните
технологии.
Какво има предвид. Имали сме съблазни през
тези години да развиваме направления, които
са, така да се каже, модерни, актуални в момен-
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та: маркетинг, направления, свързани с правото
и други. Т.е. там, където в момента, според някои
колеги, все още има пазарни ниши. Но това,
което аз имам като своя визия и съм убеден в
него, е, че Университетът трябва да се развива
във всички направления – технологията, техниката, управлението, но всичко това пречупено и
насочено към хранителните технологии. Смятам,
че там ни е силата и може би това беше разковничето през всичките тези 4 години да нямаме
нито едно незаето место по държавна поръчка,
да стоим добре на образователния пазар, включително да развиваме и разширяваме своите
контакти с партньори от Европа и от Азия. Запазихме авторитета си не само сред останалите
ВУЗ, но и сред целия хранителен бранш. Това е
може би едно от нещата, които с удовлетвореност смятам, че успях да направя и се радвам, че
моята визия бе потвърдена от живота.
И още нещо от гледна точка на рейтинговата
система – радостно е, че в периода 2012-2014
година ние имаме положително развитие: по
основното ни направление – хранителни технологии, заемаме първите места през всяка една
от тези три години. В другото ни водещо направление – биотехнологии, заемаме твърдо 2-ро
място, по енергетика също твърдо второ място,
по комуникационна и компютърна техника от
9-то през 2012-та сега сме на шесто място, по
машинно инженерство от 5-то сега сме на трето
място. По туризъм от 7-мо сега сме на трето място… Всичко това показва трайна тенденция или
на запазване на нивото или движение напред.
Въпреки че аз имам определени резерви по
отношение на самото изготвяне на рейтинговата
система и по отношение на някои от нейните
показатели, хубавото е, че и при по-нови специалности, свързани с енергетика, с машинно
инженерство сме на второ-трето место, при
туризма също. И още нещо за туризма – нашият
туризъм е много по-специфичен спрямо всички
ВУЗ, в които се изучава тази специалност. При
нас той е стъпил на базата на общественото хранене, което имаше преди. При другите туризмът
е много по-икономически насочен, докато при
нас е свързан с храненето, с кетъринга, с хотелиерството и ресторантьорството. Т.е. нашите студенти получават една по-комплексна подготовка
по тези специалности и подходът е по-прагматичен. Навярно за това през последните години
туризмът ни е силно привлекателен – ние имаме
12-16 кандидати за едно място в туризма, при
този демографски проблем.
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Тук ректорът не се сдържа да се похвали с преподавателския състав, който също е част от рейтинговата
система – от 230 преподаватели, по-малко от десетина
са тези, които са на втори трудов договор в УХТ. Разчита
се на собствени кадри, предимно възпитаници на Университета. Така се получава една приемственост, което
е много положително и води до бързото израстване на
кадрите.
Логично идва и въпросът за учебните планове и
програми – успяват ли да вървят в крак с времето?
За мен въпросът с учебните планове и респективно
учебните програми е един от най-важните, свързан с
нивото на обучение, с качеството на обучение. Същевременно това е един много деликатен въпрос, защото образованието е консервативна система. Във водещите вузове
в света изключително внимателно се подхожда към всяка
корекция на учебни планове и програми. Ние минахме
през период на колебание и търсене на решение, но постепенно нещата се наместваха в движение.
За мен едно от най-силните ми постижения за този
мандат е, че изцяло беше усъвършенствана и доразвита
вътрешната нормативна база. Като се започне от Правилника за устройството и дейността на УХТ – конституцията
на ВУЗ-а, с приложения за отделните дейности. Но искам
да акцентирам върху това, за което ме питате – за първи
път беше изготвен Правилник за формиране на обща нормативна заетост. За първи път цялата дейност на един преподавател не е свързана само с извеждането на аудиторна
заетост като учебна дейност. Въведохме три показателя:
учебна дейност, която да бъде аудиторна и извънаудиторна, научно-изследователска дейност и учебно-методическа дейност. Така че по този начин и в частта учебно-методическа дейност всеки един от нас трябва да получи всяка
година определен брой точки. А за да ги получи, едно от
основните изисквания е да развива учебните си програми,
да развива съответно лекционните курсове и упражненията. И всичко това трябва да се прави всяка година.
Получаването на възнаграждението вече е свързано
не само с броя на часовете, а с всеки един от тези три
показателя. Естествено, тук сме дали възможност да се
компенсира едната дейност с другите, защото животът е
пъстър и ни поднася различни ситуации. Т.е. направихме
гъвкав модел, с който мисля, че сме едни от новаторите
сред вузовете в България. И две години този модел работи
и смятам, че хората вече го оценяват.
Който иска да се запознае с измененията и развитието
на нормативната база на вътрешната уредба може да намери подробна информация в сайта на Университета.
Променихме всички правилници – за работата на Студентския съвет, за общежитията и др.
В предишния брой писахме за обновения учебнопроизводствен комплекс за млекопреработка, което
определено говори за добри контакти с бизнеса.
Това беше другата ми амбиция и съм радостен, че малко или много успях да направя резултатни стъпки в посока
контакти с бизнеса. Първото, което ми помогна в началото, е, че аз и преди имах доста контакти с бизнеса, които
успях да разширя вече от позицията на административен
ръководител, използвайки и това, че много от хората в
този бизнес са наши колеги. Подбрахме и много ефективен Съвет на настоятелите, в който влизат представители
на водещите фирми. И мога да кажа едно голямо благодаря за работата ни през тези 4 години на Винпром Пеще

Заповядайте на
щанда ни А 18, зала3,
от 11 до 14 ноември
ФИРМА
Е ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
ЗА БЪЛГАРИЯ НА ПОСОЧЕНИТЕ
ПО-ДОЛУ ФИРМИ:
1.

– Швейцария

Производител на есенции и емулсии за
безалкохолни и алкохолни напитки.
2.

– Белгия

Производител на инулин и олигофруктоза,
извлечени от корените на цикория, биологично
чист продукт. Пребиотикът инулин е одобрен от
EFSA като полезен за чревното здраве и може
да се използва като здравна претенция.
Производител на оризови деривати:
брашна и нишестета, оризов сироп, оризов
протеин, функционални оризови блендове.
Световен доставчик на големи, водещи фирми в
хранителната индустрия по целия свят.
Производство на продукти от захарно
цвекло: Isomalt и Palatinosa – световен лидер
на пазара в заместването на захарта, които
се продават в повече от 70 страни по света
за влагане в производството на сладкарски
изделия и напитки.

3.
– Япония, най-големият
производител на Аминокиселини и
подсладител Аспартам.

4.

е водеща фирма в иновации и
приложение на BIO и
PHARMA ингредиенти, които се използват в
пекарската и бирената индустрии, както и за
напитки, сладкарство, кулинария, млечна, месна
индустрия, фармация.
Повече информация за фирмата и продуктите,
които представлява можете да намерите на
сайта на АРТЕМИС ООД:
www.Artemis-bg.com
ул. София 101, 1320 Банкя, България
тел./факс: +359 2 9971012
тел.: +359 2 9977374
факс: +359 2 9977377
e-mail: office@artemis-bg.com; ladamska@kendy.com
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ра, на Белла България, Биофарм Сливен, Роза
Импекс, Неохим Димитровград – все сериозни
фирми, които през всички тези години не е имало случай да не ни подкрепят. Това ни позволява
до голяма степен нещата при нас да се случват,
включително и по отношение на базата. (виж. сп.
ХВП, бр.9/2015, стр.7)
Подобни контакти развиваме не само с
фирми от отрасъла, но и с фирми от сферата на
туризма и общественото хранене. Направихме
сериозна стъпка и към разширяване на контактите с браншовите организации. В момента, за
наша радост, това намира отклик сред фирмите
от хранителния бизнес. Така че освен пряка
помощ, която ни се оказва за усъвършенстване
на базата на Университета, ние се стремим да
поддържаме добри контакти с фирмите и по отношение реализацията на нашите студенти. Но
не само това – контактите ни с фирмите са и за
изпълнение на поставяни от тях задачи, свързани с нашата наука и нашите възможности. Такива
договори имаме с водещи предприятия. И още
нещо, много от тези предприятия започнаха да
искат да им подготвяме докторанти, което е друга изява на връзката практика – наука.

Това навярно решава проблема и със студентските практики?
Изключително сме доволни с усвоените на
100 процента и над двеста допълнителни места
по Програмата за студентски стажове. Ние сме
единствения ВУЗ в страната, който на практика
е привлякъл допълнително студенти, които
ползват тази изключително полезна програма.
Полезна най-напред за студентите, защото те работят и получават средства, предвидени са ментори, които ги обучават, предвидени са средства
и за нашите академични наставници. И най-важното е, че фирмите имат възможност да си подбират хора за бъдеща работа. Много се надявам
тази програма да продължи и след приключване
на проекта с пари от държавния бюджет, защото
е много полезна за всички.
Ние например променихме учебния план на
специалността Технология на виното и пивото.
Нашите студенти почват практика още в началото на месец септември защото тогава започва
кампанията за винопроизводителите. От септември, на две смени, ние караме с наш транспорт
студентите в близки предприятия за производство на вино и така до края на кампанията. И
го правим вече три години. Така се стараем да
решаваме проблема с практиките. Не е за пренебрегване и факта, че предприятията плащат на
нашите младежи нормално.
Списание ХВП открай време следи и отразява дейността на УХТ. Винаги сме били
впечатлени от международните контакти
на Университета.
Нашият университет поддържа партньорски
отношения с над 40 чуждестранни университета.
Вече имаме подписани договори за съвместно обучение и издаване на двойни дипломи с
други висши училища. Подписахме договор за
сътрудничество с Технологичния образователен
институт на Западна Македония, Гърция за разработване на съвместна магистърска програма.
Инициативата дойде от страна на колегите в
Гърция. Те са направили маркетингово проучване, че пазарът на труда изисква кадри – специалисти по качество и контрол на хранителните
продукти, и на второ място – проучване къде
тези кадри получават качествено образование.
Обърнаха се към нас и след поредица от работни срещи подписахме Меморандум за сътрудничество между нашия университет и техния
институт за съвместно организиране на магистърска програма по специалността. Програмата
е направена по наш учебен план, с участието на
наши преподаватели и на базата на нашия опит.
Нашите преподаватели ще водят дисциплината
пред студентите в гръцкия Технологичен образователен институт, което е признание за качеството на образованието, което предлага УХТ.
Проф. Динков разказва за интензивното
сътрудничество с чужди ВУЗ-ове. УХТ има подписан договор и с Университета в Западен
Бретан,Франция, по силата на който студентите-франкофони получават т.н двойни
дипломи – българска и френска. Подписани са
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договори с няколко университета в Казахстан
за осигуряване на второ научно ръководство
от българска страна на техни докторанти и
вече има повече от 20 сключени договора, пет
от които успешно защитени. Освен това, над
10 техни доценти, преподаватели-професори са
идвали да специализират в УХТ.
Ректорът с гордост споделя, че немалкото
турски студенти, завършили УХТ, са много ценени и намират добра реализация в Турция, където
хранителната промишленост е много силна.
Нашите студенти намират много добра реализация и в промишлеността във Франция, а и
в научните институти. Така че това, което ние си
мислехме – че нашето образование е далече от
европейските стандарти се оказа невярно. Нещата започват да си идват на мястото…
Всичко това дава ли ви самочувствие на
ректор с успешен мандат?
Тук проф. Динков отваря мандатната програма, заложена преди четири години, в която
акуратно са маркирани с жъл цвят изпълнените
ангажименти. Впечатлен бях от това, че почти
всички страници на програмата са плътно задраскани с жълтия маркер и си помислих, че ако
трябва за всичко да разкажем, няма да ни стигнат страниците.
Доволен съм, че успях да създам условия
и нашите колеги да могат да отида в сродните

вузове по света, да се запознаят с развитието
на науката там. Смятам, че и работата със студентския съвет върви много добре. Студентите
сами решиха и създадоха фейсбук страница на
Университета и я поддържат.
Както се казва, другите би трябвало да дадат
оценка за четирите години на моя мандат. Но за
себе си аз съм доволен, че успяхме да наложим
един стил на откритост в отношенията и в управлението на Университета, спокойни и колегиални отношения. Всички решения, от катедрите
до ректорското ръководство се вземат открито,
с участието на ръководителите на заинтересованите звена. А това според мен е много важно.
Петко Делибеев
Проф. д.т.н Кольо Динков е ректор на Университета
по хранителни технологии от декември 2011 г. В УХТ е от
1981 г., когато е приет за студент в тогавашния Висш
институт по хранително-вкусова промишленост “Технология на продуктите от животински произход”.
Започнал като асистент, преминал последователно през
всички стъпала на академичната йерархия, включително
професор, доктор на техническите науки, ръководител
на катедра “Процеси и апарати”, Декан по НИС u
международно сътрудничество. Автор е на 13 учебника и
учебни пособия, над 80 научни публикации, участник в 16
научноизследователски проекта, включително свързани
със системи за управление във висшите училища.
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Опитайте
вкуса
на успеха!
„ANUFOOD Eurasia – powered by Anuga“ е
новата бизнес платформа за храни и напитки.
В периода 14-16-ти април 2016 г. в Истанбул ще се проведе второто издание на международното изложение „ANUFOOD Eurasia –
powered by Anuga”. Като съвместен проект на
Reed Tüyap и Koelnmesse събитието носи бранда
и структурата на Anuga – водещото в световен
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мащаб изложение за храни и напитки, организирано от Koelnmesse. С оглед на високото качество на панаира и безспорната му глобална репутация, благодарение на Anuga, международните
производители, износители и търговци на едро,
така също доставчици и търговски представителства ще намерят най-добрата среда, в която
да представят или открият нови продукти и по
този начин да стимулират бизнеса си.
И през 2016 г. основна цел на организаторите
е изложението да има регионален, но подчертан интернационален характер, покривайки
пазарите на Балканите, Близкия Изток, Северна
Африка и ОНД. Текущата мащабна програма за
привличане на ключови посетители и изложители както от тези региони, така и от Централна и
Западна Европа е насочена към утвърждаването
на ANUFOOD Eurasia като най-значимата бизнес
платформа за бранша в региона.
Премиерата на изложението през 2015 г. бе
изключително успешна. Общо 212 компании от
29 държави представиха иновативните си продукти на компетентната публика. С близо 30%
интернационалност при посетителите и 39% при
изложителите събитието потвърди претенциите
си, да се позиционира като водещо събитие за
храни и напитки в евразийския регион. Признание за добрата си работа организаторите
получиха и в проведената между посетители и
изложители анкета – 85% от изложителите ще
повторят участието си, 67% от изложителите са
срещнали правилните партньори, 90% от посетителите биха посетили шоуто отново, а 76% от
тях са имали ползотворни контакти. България бе
представена в изложението от общо шест компании, покривайки широк спектър от продукти –
млекопреработвателна
и месопреработвателна
промишленост, сладкарски
изделия, кафе, ядки, безалкохолни напитки и инградиенти.
Допълнителна информация относно “ANUFOOD
Eurasia – powered by
Anuga” може да получите
на интернет страница www.
anufoodeurasia.com или от
представителството на
Koelnmesse в България на
адрес info@koelnmesse.bg.

Компромисите често
струват скъпо.
Затова държим да
бъдем коректни,
честни и открити…

О

т 2006 г. до днес „Изофлор“ ЕООД е
специализирана фирма за доставка
и монтаж на индустриални подове
на база реактивни смоли с доказани
качества, намиращи приложение в предприятия от хранително-вкусовата промишленост и
индустриални производства. Фирмата израства
като модерна и просперираща компания, която се стреми към постоянно осъвременяване и
предоставяне на широк обхват от стоки и услуги. Коректността и стабилността се превърнаха
в наш отличителен белег и след почти 10 години
труд успяхме да станем предпочитана компания на пазара за индустриални подови настилки. Разполагаме с пълна гама продукти, покриващи европейските изисквания за настилки в
промишлеността. Разполагаме с модернизирана складова база със строителни материали, собствен транспорт и логистика. Днес сме
търсен доставчик, който обслужва индустриални предприятия
и обекти в страната при много
строг строителен контрол.
Насочили сме се към решения, които да гарантират спокойствието на клиентите ни. Това е
водещото, което определя нашия
избор. А в резервирането на завършването на един обект това
е особено важно. Компромисите
често струват скъпо. Затова държим да бъдем коректни, честни
и открити. Няма по-добре измислен начин за работа. Това е дългосрочния подход, който носи истински дивиденти. Когато човек
работи целенасочено в тази посока, усилията му се възнаграждават. А истинският дивидент за
мен е удовлетвореният клиент.

Все по-високите изисквания към хигиената в
предприятията от хранителната индустрия
породиха необходимостта от създаване на
нови вид подови настилки, издръжливи на
агресивни материали, на тежести и удобни
за почистване. Така се роди секторът на
индустриалните подови настилки. Един
от лидерите в бранша е „Изофлор“ ЕООД.
Обърнахме се към нейния управител, г-н Пламен
Гънчевски да разкаже малко повече за фирмата
и нейната дейност, за предлаганите продукти
и услуги.
На прага сте на десетгодишния юбилей
на фирмата. С какво се гордеете?
Нашият бранш е сравнително нов за България. Ние сме една от първите компании в тази
сфера. Основно мога да кажа, че се гордея с
това, че сме лидери в областта на индустриалните настилки. Прецизността в работата ни
кара да се стремим да се специализираме и
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обучаваме за всеки нов продукт, което ни дава
възможност да го изпълним в срок и с високо качество. Въпреки сравнително близкия ни
старт в строителния сектор – през 2006 г., за
тези десет години Изофлор се превърна в динамична, бързо развиваща се компания,
Представете някои продукти в гамата
Ви. С какви иновации се отличават и къде
намират приложение?
Едни от тях са материалите с марката DEGADUR, производство на немския концерн EVONIK INDUSTRIES AG. Те се характеризират с изключителната си здравина,
устойчивост, безупречен външен вид и дълъг
експлоатационен живот. Краткото време за полагане на индустриалните настилки и бързото
им втвърдяване с готовност за пълно натоварване само след 2 часа ги прави предпочитани
от много компании по света. Тези характеристики го правят един продукт, който успешно се
класира за най-устойчив в хранително-вкусовата промишленост.
За всички предприятия на отрасъла ли
са приложими настилките на Изофлор?
Да, те са с широко приложение. Например
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в предприятия за преработка на мляко и производство на млечни продукти, преработка на
месо и риба, производство на безалкохолни
напитки, пакетирани храни…
Бихте ли споделили какви цели сте
си поставили за бъдещото развитие на
Изофлор? Какви са приоритетите в работата, за да продължите успешното си
присъствие на пазара?
Имаме множество идеи за разрастване на
компанията и предлагането на нови продукти
и услуги. В момента работим върху нов проект, който скоро ще бъде достояние на пазара.
Ние непрекъснато се стремим да се усъвършенстваме, за да отговорим на нуждите на
клиентите си.
Друг аспект, върху който сме се фокусирали, е развитието на нашите служители. Целта
ни е да разширим потенциала на всеки един
от тях, да се чувстват съпричастни към компанията. Ако една фирма не разгръща човешкия
си потенциал, няма как самата тя да търпи развитие, защото хората са това, което прави всяка организация различна и уникална.
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За ползата
от евростандарта
при палетите
Трудно можем да си представим глобалната търговия днес и движението на потока от стоки без съвременните средства за транспортиране, базов елемент
от които са палетите. С оглед автоматизацията на процесите в складовете,
товаренето и разтоварването, изискванията към тяхното качество са все
по-големи. Навярно затова преди 25 години се създава и Европейската палетна
асоциация (EPAL). Повече информация за Асоциацията потърсихме от г-н Кирил
Василев, председател на БГР Палетна асоциация, като започнахме разговора си с въпрос за икономическата роля на EPAL и връзката ґ с БГР Палетна
асоциация?
един от тях е нашият. Единствено ние и Балтийският национален комитет имаме в състава си
повече от една държава. В БГР Палетна Асоциация членуват фирми с лиценз за производство и
ремонт на европалети.

Кирил Василев - Председател на БГР Палетна асоциация
и собственик на лицензирана фирма за производство и
рециклиране на EPAL европалети.

Е

вропейската палетна асоциация е създадена, защото с нарастването на превозите на товари, превозвачите започват да
търпят загуби от различията в стандартите на палетите. Над 80% от товарите са палетизирани. Ако палетите не са еднакви, ефективността
намалява поради недоброто уплътняване на
стоките в камиона, вагона, кораба или самолета.
Дори складовете вече се проектират и строят
така, че да съответстват на размерите на стандартизираните палети.
БГР Палетна асоциация е Национален комитет на EPAL, който представлява Европейската
палетна асоциация в България, Гърция и Румъния. В Европа има 14 национални комитета и
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Колко фирми членуват в БГР Палетна
Асоциация и има ли интерес за получаване на
нови лицензи за производство и рециклиране
на EPAL европалети?
При създаването на асоциацията през 2009
имаше само 5 лиценза, а днес те вече са 29,
като 12 от тях са в България, 13 в Румъния и 4 в
Гърция. Интересът за придобиване на лицензи
е голям. Само през последната година има получени 6 нови сертификата, а сега тече процедура по лицензиране на 4 фирми и ако успешно
преминат контролните проверки, скоро членовете ни ще се увеличат. Всяка фабрика, която
произвежда и/или ремонтира палети, може да
кандидатства за придобиване на лиценз. Необходимо е да отговаря на определени изисквания. Служителите ни съдействат на кандидатите,
предоставяйки им нужната информация. Сега
тази процедура е по-лесна и достъпна отколкото
беше преди години.
Какви са предимствата на сертифицирания европалет?
EPAL изисква палетите да бъдат произвеждани по един висок стандарт, който обхваща термообработка, влажност на дървесината, липса
на плесени, точни размери и др. Този стандарт
гарантира дълъг живот на палета, което води до
по-малко изсичане на гори. Защото след като палетът стане негоден за употреба, той се унищожава и използва за огрев. EPAL палет прави 8-10
оборота в живота си, след това се рециклира и
може да направи още толкова. Докато нестан-
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дартният, некачествен и евтин, прави едва 1-2
оборота и свършва. Качеството на EPAL палетите
освен по-дълъг живот, им осигурява и други
предимства – те носят повече товар, по-сигурни
са за транспортиране и съхранение на стоки и
най-вече за здравето и живота на работещите с
тях.
Какво е отношението на бизнеса в Западна Европа към европалетите и какво е то в
България, Гърция и Румъния
В Западна Европа 90% от търговците използват EPAL европалети и отлично познават
техните преимущества. На Балканите ситуацията
е по-различна, познанията на бизнеса са недостатъчни, което води до по-малко потребление на
сертифицирани палети, за сметка на некачествените дървени скари, които са по-евтини и често
за еднократна употреба. Тук ниската цена е
определяща, което е и основният проблем. Работим това да се промени и вярваме, че и у нас
използването на качествени стоки ще стане приоритет и масова практика. Далеч по-рентабилно
е да се плати по-висока цена за палет, който се
използва многократно и с гарантирани технически предимства.

ни и куп други технически изисквания, на които
фалшификатите не отговарят. Но ако търговец се
затрудни в разпознаването, той може да потърси съдействие от Асоциацията ни.
Какви са резултатите от борбата срещу
фалшивите палети?
Водещи търговски вериги и логистични
компании ни съдействат и подават сигнали за
транспорт и доставки на фалшиви палети. Срещу нарушителите се предприемат съответните
действия и резултатите не закъсняват. Големи
търговци, които в миналото съзнателно или не
са използвали фалшификати, преустановиха
порочната практика и сега купуват оригинални
и качествени палети за нуждите на бизнеса си.
А фабрики, за които имахме информация че
произвеждат фалшиви палети, изявиха желание
да получат лиценз и да започнат законно производство на EPAL европалети. Знаем, че ползата от тази борба е за всички – от нея печелят
производители, потребители, околната среда и
бизнесът като цяло.

Как ще промените статуквото у нас, за
да започнат търговци и потребители да
използват качествени палети?
Централата на EPAL е в Дюселдорф Германия, а нашата асоциация има офис в София.
Служителите ни регулярно провеждат срещи с
потребители и производители. Разполагаме с
информационни материали с техническите характеристики на EPAL европалетите и всеки настоящ и потенциален потребител може лесно да
обогати своите познания. Предстои изграждане
на нов уебсайт. През март участвахме в международния панаир в Пловдив, а от 11 до 14 ноември ще имаме собствен щанд на изложението в
Интер Експо Център. Предвиждаме и мащабни
информационни кампании, както и организиране на семинари.
Известно е, че асоциацията започна борба срещу фалшификатите. Как се провежда
тя и как търговци и потребители могат да
разпознаят оригинала?
Започнахме борба срещу производителите
на фалшиви палети, които поставят печати и
други обозначителни знаци на EPAL, без да имат
права за това. Използваме всички законови
средства срещу тях. Уведомили сме митническите служби за трафика на фалшификатите и
търсим съдействие от икономическа полиция.
Разликата между фалшив и сертифициран, респективно оригинален палет, е сериозна. Печати,
надписи и знаци се имитират лесно, но качеството не може и основно различията са в качествените показатели. Всеки EPAL палет се проверява
от независим контролен орган и ако отговаря
на стандартите, на него се поставя специална
скоба. Трябва да има точни размери, влажност
на дървесината, специални спираловидни пиро-

EPAL - Европейската Палетна Асоциация е
създадена през 1991 година по инициатива на европейските железопътни превозвачи. Целта на
Асоциацията е да се въведе единен стандарт при
производството, търговията, рециклирането и
логистиката на европалетите.
България, Гърция и Румъния са обединени в БГР
Палетна асоциация, която е Национален комитет
на EPAL. Тя е правоприемник на основаната през 2009
година Българска палетна асоциация.
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безопасност

Оценка на температурата,
прилагана за опаковани
рибни продукти
1
при търговия на дребно
Европейската комисия (ЕК) е поискала от
EFSA (Европейски орган за безопасност на храните) да се изготви научен доклад, който да предостави научна и техническа помощ за оценка
на температурата, която да бъде приложена за
предварително пакетираните рибни продукти
на ниво търговия на дребно.
Сегашните правила на Европейския съюз
(ЕС) за условията на транспорт и съхранение за
рибни продукти не посочват специфична температура, а се посочва „температура, която е близка до тази на топящ се лед“. От EFSA е поискано
да направи оценка в светлината на сегашните
европейски и международни правила, кои температурни условия могат да бъдат приложени за
съхранение и транспорт на пакетирани пресни
рибни продукти, било то изкормени или цели,
на ниво търговия на дребно, където дълбокото
замразяване не е възможно.
Регламент (EC) No 853/2004, Aнекс I, определя
пресните рибни продукти като непреработени
рибни продукти, независимо дали са цели или

приготвени, включително и продукти, пакетирани във вакуум или в модифицирана атмосфера,
като не са претърпели никаква преработка с
цел предпазване от развала, освен охлаждането. От EFSA е поискано да разшири групата на
пресните рибни продукти за тази оценка, като се
включват всички рибни продукти които са пресни (не са обработени или замразени), тези, които
са били замразени и след това размразени, и
мекотели и ракообразни които биват сготвени
и охладени. Тези категории главно отговарят
на изискването за поддържане на температура,
която да доближава тази на топящ се лед.
Съответните заплахи, свързани с предварително пакетирани пресни рибни продукти, са
идентифицирани след направен литературен
преглед. Основните заплахи зависими от температурата са образуването на хистамин, Listeria
monocytogenes, Clostridium botulinum, и Yersinia
enterocolitica.
За да се оцени развитието на бактериите и
производството на хистамин и да се направи
оценка на различни сценарии за съхранение,
потенциалът за растеж
на съответните бактерии
върху рибните продукти
при съхранение и транспорт, на ниво търговия на
дребно се оценява чрез
използването на прогнозни микробиологични
модели. Изискването за

1
EFSA (European Food
Safety Authority), 2015.
Scientific and technical
assistance on the evaluation
of the temperature to be
applied to pre-packed fishery
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Внимание!
поддържане на температура близка до тази на
топенето на леда е емпирично изискване. Като
цяло се интерпретира като контакт между рибния продукт и леда. Спазването на това изискване е трудно да се докаже или провери в случай
на опаковани рибни продукти. Съответствие с
изискването може да се оцени само чрез превеждане на изискването в обективна мярка, която в този случай е 0°C. Въпреки че има изискване
за температура за съхранение и транспорт на
рибни продукти, това изискване не съществува
за други охладени продукти от животински произход.
Всяка оценка на температурата и нейния
ефект върху бактериалния растеж има смисъл
само в контекста на определен период от време. Тъй като сегашното законово изискване се
отнася за дълги, потенциално прекъснати и вариращи периоди от време, потенциалните резултати от различните температурни сценарии
е най-добре да бъдат разгледани въз основа на
потенциалните срокове на годност. Заслужава да
се отбележи, че групата от продукти в техническото задание включва храни с по-кратък срок
на годност, като пакетираните пресни рибни
продукти, както и продукти, които са били преработени, за да имат сравнително дълъг срок на
годност, например сварените и охладени продукти от ракообразни.
За продуктите, за които критерий е залегнал
в законодателството, такъв критерий се използва, за да се оцени въздействието върху съхранението при температура различна от тази, посочена в законодателството. Развитието на патогени при температури на съхранение над 0°C
може да се появи при всички пакетирани рибни
продукти, за които критерии не са залегнали в
законодателството. В този случай температурата, която може да се прилага за съхранение и
транспортиране може да се изчисли като температура, която ще осигури по-малък или равен
растеж на патогени. Основното работно предположение за тези продукти, за които съществуват
критерии за безопасност на храните е, че всички
използвани температури за съхранение, следва
да продължат да осигуряват спазването на съответните критерии за безопасност на храните.
Резултатите от моделирането показват, че
предварително пакетираните пресни рибни
продукти, могат да се съхраняват при температури на охлаждане 0°C (т.е. 3–5 °C) и да спазват
сегашните европейски и международни изисквания. Дадени са примери за комбинации от
издръжливост на продукти (максимален срок на
годност) и специална атмосфера при пакетирането, които би трябвало да дадат съответствие с
критериите за безопасност при различни температури за съхранение в търговията на дребно.
За хистамина, резултатите от моделирането
показват, че за рибен продукт с определени
характеристики и предмет на настоящото температурно изискване, нивото на хистамина ще 

Реномираната италианска
фирма ДЕЛФИН (www.delfin.
it) предлага широка гама
дозиращи и шприц машини
за разнородни сладкарски
изделия – бисквити в
различни цветове и с пълнеж от крем,
както и опаковъчни машини за вашата
продукция.

I. Сладкарско производство
Гамата на дозиращите машини започва от малката (занаятчийска) MINO
400 до полупромишлената DUERO 600.
 Възможности за два цвята,
пълнеж от крем, капацитет от 30 до 70
такта на минута.
 Неизброимо разнообразие на
сладкарски изделия в зависимост от
поръчката на клиента.
 Споделяте какво изделие ще
произвеждате и какъв капацитет
ви трябва и получавате пълна и
удовлетворяваща оферта на вашето
запитване.
Гаранция е прецизната
изработка, професионален дизайн,
лесно миене и поддръжка, а
богатият асортимент удовлетворява
всяка потребност и осигурява успех
на вашите продукти…

II. Опаковъчни машини
Разнообразната гама опаковъчни
машини предлага решения както за
малки фирми, така и за промишлени
и полупромишлени производства:
1. хоризонтални опаковъчни
машини с различна скорост, подаване на фолиото отгоре или
отдолу за продукти с различни форми. Отлично фолиране на
тарелки, кутии и др.
Възможност за използване на богат набор от фолия.
2. Машини за картонени опаковки:
a) зиг-заг отрязване; b) вълнообразно затваряне по модел;
c) с евроотвор; d) с кръгъл отвор e) полуотворени.
3. Вертикални опаковъчни машини: за свободно стоящи
торбички; тип възглавничка.
4. Опаковъчни машини по ваша поръчка
за специални продукти и възможности за
комбинирани модели
опаковки.

Очакваме вашето задание на:
E-mail: nicolas.dabov@sfr.fr; моб.: 089 867 4509;
Фирма Соварекс, ул. Алабин 24, София
E-mail: sovarex@gmail.com;
Тел.: 02 981 1234
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безопасност


бъде 100 ppm на края на своя срок на годност. По
този начин, еквивалентно състояние на този сценарий е всяка комбинация от температурата на
съхранение, срок на годност и концентрация на
CO2 в опаковката, което води до образуване на
хистамин от 100 ррм в края на срока на годност.
Например за температура от 3°C, 100 ppm ще
бъдат достигнати при следните условия: (1) срок
на годност от 6 дни и 0% CO2 във вътрешното
пространство на опаковката, (2) срок на годност
от 7 дни и 20 % CO2 във вътрешното пространство на опаковката и (3) срок нa годност от 8 дни
и 40% CO2 във вътрешното пространство на опаковката.
За L. monocytogenes европейските регламенти
посочват лимит от 100 образуващи колонии единици (CFU)/g в готови за консумация продукти.
В този случай производителите на храни могат
да осигурят съответствие с такъв лимит за продуктите, които са съхранявани при търговията
на дребно при 0°C, като максималният срок на
годност и/или като модифицират специалната
атмосфера на опаковката, за да гарантират, че
растежът на патогена по време на транспорта и
съхранението няма да надвиши лимита от 100
CFU/g в края на срока на годност. За това, наличните предвиждащи модели показват, че за
температура от 3°C този лимит ще бъде достигнат при: (1) срок на годност от 11 дни и 0% CO2
във вътрешното пространство на опаковката, (2)
срок нa годност от 14 дни и 20% CO2, и (3) срок
на годност от 18 дни и 40% CO2.
Отделно от неспазване на критериите за

безопасност, което представлява увеличение от
температурата на съхранение при търговия на
дребно над 0° C може да доведе до развитие на
патогенни микроорганизми, за които критериите за безопасност на храните не се прилагат и
са способни на растеж при ниски температури.
В този случай температурата, която може да се
прилага по отношение на съхранение и транспорт на предварително опакованите пресни
рибни продукти, може да се изчисли, тъй като
температурата, която ще осигури равно или помалко ниво на растеж на тези патогени.
Y. enterocolitica е единствената заплаха, за
която моделите предвиждат растеж при 0°C,
като са на разположение и време-температурни
сценарии при съхранение и транспорт на ниво
търговия на дребно, еквивалентни на сегашните изисквания за съхранение и могат да бъдат
оценени. Резултатите от моделирането показват,
че за рибен продукт, който се съхранява в лед
(0°C) и има срок на годност от 14 дни, условията, които водят до еквивалентен растеж на Y.
enterocolitica на тази при 0°C са: (1) срок нa годност от 10 дни при 2°C, (2) срок на годност от 7
дни при 4°C, (3) срок нa годност от 5 дни при 6°C.
Препоръчително е, ако температурният лимит се счита за необходим, то тогава бъдещото
законодателство трябва да включва ясна температурна стойност, а не твърдения като „температура приближаваща се до тази на топящ се лед“.
Д-р Бранимир Канакидис –
младши експерт в Дирекция ОРФЦ при ЦОР
По http://www.babh.government.bg/

СИГУРНАТА ВРЪЗКА С КАЧЕСТВОТО

С Q CERTIFICATION до потребителите
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@qcertification.bg,
web: www.qcertification.bg
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MULTIHEAD – специалистът в производството
на многоглави дозатори!

YAMATO ALPHA Advance –
Най-добрият многоглав дозатор в
света и на страхотна цена!
Съчетава най-добрите характеристики
на съществуващите модели ALPHA и
най-новите разработки в областта на
технологията за претегляне и дозиране:
Отлични хигиенни характеристики;
Опростено и бързо
почистване благодарение на удобния
дизайн на контейнерите, произведени от
неръждаема стомана;
Лесно програмиране и
запаметяване на производствените
програми;
Предназначен
за сухи, лепкави,
замразени и други
продукти;
Лесен монтаж
и демонтаж
без инструменти
на всички части в
допир с продукта.
Виж още на:
www.yamatoscale.fr

Нашето качество гарантира вашето бъдеще!
Контролни теглилки и метал детектори от Yamato са
идеалното решение за мониторинг на реалното
тегло с прецизен контрол и гарантиране
на безопасността, при това на
сензационна цена!
Осигурете си безопасност и
качество при:
Най-доброто съотношение
качество /цена;
Лесно почистване:
разглобяване и сглобяване на всички
елементи без инструменти
Висок индекс на хигиена: IP67 и IP69K
Точен контрол на съдържанието, на
теглото или на броя на продуктите.
Оптимизиран контрол
и проследяване на продукцията, архивиране
на данни върху USB.

Свържете се с нас – ние ще намерим най-доброто
решение за вас!
За контакт в България:
E-mail: nicolas.dabov@sfr.fr; моб.: 089 867 4509;
Фирма Соварекс, ул. Алабин 24, София
E-mail: sovarex@gmail.com; тел.: 02 981 1234

– РЕВОЛЮЦИЯ В ГЪВКАВИТЕ ОПАКОВКИ
VOLPAK е № 1 в света при хоризонталните опаковъчни
машини. Изнася в 95 страни на пет континента. Компанията
е част от COESIA Group – група от фирми за иновационни
индустриални решения, опериращи в световен мащаб. Вече
25 години проектира и произвежда машини за опаковане на
различни продукти и притежава най-широката и специализирана гама хоризонтални FFS машини за меки торбички:
 Свободно стоящи торбички за: ядки, сушени
плодове, гранули, бонбони, прахове, течности – сокове, мляко, вино и други.
 "Пионер" в производството на doypack опаковъчни
машини.
 Предлаганите опции са: ципове, дегазиращи клапани,
капачки, интегрирана сламка...
 Картониране на торбички и продукти.
 Интегриране на цялостни линии за опаковане.

VOLPAK предлага съвместно
проектиране на дизайна на
опаковките и разработване
на иновативни опаковки. Това
ви прави уникални, а вашите
продукти сред най-атрактивните
в търговската мрежа.
VOLPAK е в състояние да
задоволи най-взискателните
клиенти, като ви предлага
оферти и според
европлановете за субсидии.
Официален
представител
за България
E-mail: nicolas.dabov@sfr.fr;
Моб.: 089 867 4509;
Фирма Соварекс,
ул. Алабин 24, София
E-mail: sovarex@gmail.com;
Тел.: 02 981 1234

вести от СХП

Награда
На втората Национална конференция „Достъп до добра храна:
практики и предизвикателства“, която се проведе под патронажа на
Министерството на земеделието и храните по случай Международния
ден на храната – 16 октомври, главният секретар на Съюза по хранителна
промишленост, инж. Соня Бургуджиева бе удостоена с годишната награда
„Достъп до добра храна – 2015“ за „Цялостен принос“.
Наградата ѝ се връчва за „за цялостен научно-практически,
производствен, организационен и обучителен принос повече от 40 години
за развитието на добрата храна в България.“
Честито!

Ден на отрасъла
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС организира традиционния Ден на хранително-вкусовата
промишленост в България, Дванадесета Национална
научно-практическа конференция с международно участие на тема: “Хранителната индустрия в България
– традиция и бъдеще” и честване на 50-годишнината
от създаването на Съюза.
Събитията ще се проведат на 26.11. 2015 г. в хотел „Кемпински – Маринела”, зала „София 1”, от 10,30 часа.
Денят на хранително-вкусовата промишленост в България ще се проведе под патронажа на Министъра на
земеделието и храните
Тематични направления на конференцията (предварителни):
Нормативна база на ЕС – актуални промени;
Програми и проекти в помощ на бизнеса;

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„Хранително- вкусовата промишленост в България – нови
продукти и технологии 2015 г.“
Организатор: СХП
Партньори:
ФНТС, УХТ Пловдив, МЗХ, МЗ, МИЕТ, МОН, ЦКС, СИБ,
Медиен партньор:
списание „Хранително-вкусова промишленост“
Целта на конкурса е да насърчи връзката между българската наука и бизнеса, работещи в хранителната и питейна индустрия. В конкурса могат да
вземат участие български научни работници и специалисти от висшите учебни заведения, институти
от системата на Българската академия на науките
и Селскостопанска академия и други организации,
разработили и внедрили нов продукт, производители на храни и напитки, които са разработили и/или
внедрили в производството продукт и са го пуснали
за продажба на пазара в страната.
Конкурсът е обособен в две основни категории:
1. Разработка на нов краен продукт, нова технология или суровина
2. Производител или фирма, внедрили нов
продукт, пуснат на пазара
Ще бъдат разгледани и класирани от специална
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Българската ХВП в медиите;
 Науката и промишлеността – партньорство, условие за напредък.
За участие в конференцията се предвиждат три варианта на презентация:
Устна презентация: На участниците ще бъдат предоставени 15 минути, в продължение
на които те ще могат да изложат своята тема.
Постерна презентация: Размер на постерните платна 120см (височина) х 90см (широчина).
Презентация с дискусия: Десет минути
словесна презентация, последвана от десетминутна дискусия.
От 17,00 – работни срещи-дискусии с лекторите по основните теми на конференцията в
зали на хотела.
Очакваме вашата заявка за участие и
хотел до 18 ноември 2015 г.

комисия продуктите от следните браншове:
1.1 Категория „Краен продукт“ (потребителски продукти)
1. Млечни продукти
2. Месни и рибни продукти
3. Хлебни и сладкарски изделия
4. Захарни изделия
5. Преработени плодове и зеленчуци
6. Напитки – вино, пиво, безалкохолни напитки
1.2 Категория “Суровини”
Включва суровини, оцветители, ароматизатори, стабилизатори, подобрители, коректори и др.,
създадени от български специалисти и внедрени в
производство.
2. Категория «Предприятие, внедрило нов
продукт»
Отчитане на резултатите и награждаване на
победителите – по време на честването на Деня
на хранителната промишленост и 50-годишния
юбилей от създаването на СХП.
Краен срок за подаване на заявките за участие
и продуктите: 16 ноември 2014 г.
За повече информация и заявки:
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; www.ufi-bg.com

наблюдател

Синдикати,работодатели
и експерти отхвърлят
данък „Москов”

П

редложеният от министъра на здравеопазването закон „Обществено
здраве“ ще удари най-уязвимите части
на населението и ще направи бедните
по-бедни, като доведе до повишаване на цените
на храни и напитки, намаляване на потреблението с 15-20% и съкращаване на над 4300 работни
места. Това стана ясно по време на пресконференция, проведена на 28 октомври с участието
на синдикати, представители на индустрията,
браншови организации и експерти на тема:
„Нови развития по закона „Москов“.
„Министерство на икономиката определя
закона „Москов” като калпав закон, бакалски
сметки и вреден от всяка гледна точка”, сподели Владимир Каролев, икономически съветник
в министерството. „Този закон дори и да бъде
въведен в действие, ще падне на ниво Европейски
съюз”, допълни той.
В пресконференцията взеха участие доц. д-р
Славчо Петров – председател на Федерацията на
независимите синдикални организации от хранителната промишленост КНСБ; д-р Камен Данов,
председател на медицинската федерация на КТ
Подкрепа; Жана Величкова, заместник-председател на Съюза по хранителна промишленост и изп.
директор на Асоциацията на производителите на
безалкохолни напитки; Мариана Кукушева, Национален браншови съюз на хлебопроизводители и
сладкари; Антоанета Божинова, изп. директор на
Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци; Марияна Чолакова, изп. директор на Сдружение „Производители на растителни масла; Илонка
Аврамова, председател на Асоциация на месопреработвателите; Йордан Матеев, Сдружение
„Модерна търговия”; Красен Станчев, Институт
по пазарна икономика; доц. Светослав Ханджиев,
БАСОРД; проф. д-р Божидар Попов, Българско
дружество по хранене и диететика и представители на малки и средни предприятия.
„Утре има среща на Националния съвет за
тристранно сътрудничество за обсъждане на
проектозакона, на която се надяваме Министерството на здравеопазването да се вслуша
в гласа на синдикатите и работодателите.
В противен случай ние сме готови за стачни
действия”, заявиха представителите на синдика-

тите. Те споделиха, че имат запитвания от структурите си от цялата страна.
„Прави се опит да се рекетира хранителновкусовата промишленост в България, която ежедневно присъства на трапезата на българина”,
алармира Мариана Кукушева. Тя предупреди, че
данък „Москов”ще бъде платен именно от българския народ. „Необходимо е да се повишава знанието на хората за храните, а не цените“ – каза тя.
Според последни данни само сред производителите на храните и напитките, набедени за



ДЕРЕК ООД
Сладкари, трябват ли ви кремове и
сладоледи с отлично качество и цена,
потърсете фирма Дерек.
Възползвайте се от изключителното разнообразие на
вкусове и аромати, които се произвеждат и предлагат
под запазената марка
 Крем Тирамису
 Крем Чийз кейк
 Парфе (лимоново, ягодово,
малиново с парченца плодове),
 Крем Бавария с различни
аромати
 Мус (Ягодов, Малинов,
Лимонов)
 Крем Брюле

 крем Сладолед (сметанов,
ванилов, шоколад, лешник,
ягода, боровинка, киви,
портокал, банан, ананас,
малина, кокос) – превъзходен
италиански стил, пригоден за
всякакъв вид автомати за сладолед. Може да се гарнира с
крокан, шоколадови парченца
или плодове.
Предимства на кремовете
и сладоледите:
 Фина и стабилна структура;
 Леки и кремообразни;
 Устойчиви на замразяване
и размразяване;
 Повишават рандемана.
 Запазват обема.
Дерек ООД
Тел.: 073-840 188,
0887 098085
Факс: 073-840 730
E-mail: derekltd@mail.bg
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„вредни“, спрените или поставените под въпрос
инвестиции са над 110 млн. лв. за тази и следващата година. В хранително-вкусовата промишленост са заети около 100 хил. души. Въвеждането
на данъка, ще доведе до директната загуба на
около 4 300 работни места в сектора, поради
съкращаване на обороти, заместители от внос и
домашно производство. По предварителен анализ най-засегнати ще бъдат общините: Бургас,
Благоевград, Велико Търново, Горна Оряховица,
Костинброд, Пловдив и Своге.
По време на пресконференцията, беше съобщено и, че Министерство на здравеопазването
не е спазило одобрената от Министерски съвет
процедура. Законопроектът е изготвен на тъмно
и едва вчера Министерство на икономиката е
възложило по собствена инициатива изготвянето на Оценка на въздействие. Не на последно
място, все още няма разработена процедура как
евентуално приетият данък ще бъде наложен,
събиран или проследяван.
Представителите на индустрията подчертаха,
че освен създаването на хаос, законопроектът
е рецепта за корупция и стимулиране на сива
икономика. Все още не е отчетен ефектът върху
общата инфлация, който ще бъде породен от
тежестта на храните в потребителската кошница,
в размер на 46%. В същото време в България домакинските разходи за храна са 1,5 пъти по-високи от средното за ЕС и 3 по-високи отколкото
в Германия. Равнищата на цените на храните са
около 60% от средните за ЕС, а доходите – са на
равнището на 45% от средните за ЕС. Няма как в
тази ситуация с новия данък да не бъдат наказани по-малоимотните семейства и да не се влоши
техния начин на хранене.
Списание ХВП ще следи развитието на темата около злополучния проекто закон. Информация може да получавате от нашия сайт
www.fpim-bg.org

Машини за ХВП:
оборудване на колбасарски
цехове и транжорни. Кухненско
обзавеждане на хотели и
ресторанти. Резервни части за:
кутери, волф ножове, решетки,
игли, дискове, банциг ленти и др.
Дезинсекция и дератизация.
1505 София,
ул.”Черковна” 75А
тел./факс: 02 846 47 15
моб.: 0899 851 861; 0884222959
e-mail: morey@abv.bg,
www.мoreybg.com
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В УХТ обсъдиха
качеството
на храната и
методите за
контрол
Качеството на храната, новости в науката,
хранителната техника и технологии, в биотехнологиите дискутираха учени и преподаватели
от 13 държави и 18 наши научни институции в
рамките на традиционната научна конференция
„Хранителна наука, техника и технологии - 2015”
с международно участие, която Университетът по
хранителни технологии организира всяка година.
240 разработки и научни доклада бяха представени в рамките на два дни – на 23 и 24 октомври.

Центърът за
оценка на риска
ще се отдели
от БАБХ
Центърът за оценка на риска ще се отдели
като самостоятелен орган. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните
Цветан Димитров при откриването на VIII-та
Национална научна конференция на Българския
фокален център на EFSA към Центъра за оценка
на риска, Българската агенция по безопасност
на храните. По думите му, политиката на Пра-

наблюдател
УХТ изнася опит в областта на обучението
на специалисти по качество и контрола на хранителните продукти стана ясно по време на
научната конференция. Нашият университет
подписа договор за сътрудничество с Технологичния образователен институт на Западна Македония, Гърция за разработване на съвместна
магистърска програма по учебен план, с опита и
преподаватели на УХТ, съобщи ректорът на УХТ
проф. Кольо Динков. Магистратурата е по специалността „Анализ и контрол на храните“.
„Здравословният начин на живот и хранене
дали могат са се възпитават чрез данъци? Аз
имам определени резерви за това. А и в сегашния
закон за храните няма понятие „вредна храна“.
Т.е. по силата на този закон, ако една храна е
вредна – тя не би трябвало да се пуска на пазара“. Така ректорът на УХТ, проф. Кольо Динков,
коментира пред медиите щекотливия въпрос,
свързан с подготвяния закон за данък върху
т.нар. „вредни“ храни.
Той каза, че не вижда да има публична обосновка на проектозакона за данък върху общественото здраве – експертиза не е търсена

вителството и Министерството цели дейността,
както на БАБХ, така и на Центъра, да бъде в една
по-широка плоскост.
„В момента тече обществено обсъждане на
Закона за Центъра за оценка на риска на агрохранителната верига, където ролята му вече
е много по-голяма. Тя е свързана с дейности,
понякога и извън обхвата на Агенцията по храните. Това е и причината той да бъде отделен
като самостоятелно и независимо звено и да е
под прякото ръководство
на министъра на земеделието и храните“, уточни
заместник-министър Димитров.
Заместник-министърът
подчерта, че за тези пет години, откакто съществува
Центърът за оценка на риска, анализите показват, че
палитрата от проблеми, с
която той се занимава, би
следвало да се разшири
с оглед на по-добрата политика по превенция. Той
допълни още, че чрез оценката на риска се осигурява
независим научен съвет
за оценка на потенциални
рискове, свързани с безопасността на храните, здравето на животните и растенията, което ще е основа
при взимане на решенията
от компетентните органи за
управлението им.

Гостите на конференцията разгледаха някои от
кабинетите за практическо обучение на студентите

нито от специалисти на УХТ, нито от Съюза по
хранително-вкусова промишленост, по думите
на членове на СХП. В УХТ има нужните лаборатории и специалисти – така че да се засили
качеството на контрола върху храните, да няма
подвеждаща информация върху етикетите. „Аз в
това виждам възможността научните ни звена
да играят активна роля“, посочи проф. Динков.

„От съществуването му са създадени множество позиции, които са били полезни, особено
в последната година, която беше напрегната
във ветеринарната дейност. Надявам се тази
промяна да доведе до по-добро финансиране и
резултатът от работата да бъде все така
виден и успешен“, каза още Цветан Димитров.

орбитално заваряване на тръбопроводи
във фармацевтичната промишленост
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Устойчиво
потребление на
енергия –
акцент за
европейската ХВП
Хранителният сектор на ЕС трябва да съсредоточи по-сериозни усилия
не само върху стремежа към съкращаване на цялостната консумация
на енергия, но и в намирането на по-зелени и възстановими енергийни
източници, се казва в доклада на Европейската комисия.

Г

енерирайки повече от една четвърт от
цялостното енергопотребление на ЕС,
при това при по-нисък дял на възобновяемата енергия в сравнение с редица други отрасли, хранителният сектор на Общността
трябва да съсредоточи вниманието си върху
устойчивото използване на енергията, предупреждава новият доклад.
В разработката на Съвместния изследователски център на Европейската комисия се подчертава, че европейският хранителен сектор в своята цялост – от фермерите до преработвателите и
самите консуматори – следва да се концентрира
върху създаването на система, потребяваща помалко енергия и ползваща в по-голяма степен
възобновяеми източници.
Анализирайки енергийното съдържание
на една типична „европейска потребителска
кошница с храни“, съставена от 17 широко потребявани продукта, докладът предлага оценка
на количеството енергия, необходимо за култивирането, преработката, опаковането и доставянето на въпросните храни до трапезите на

www.technofriga.com
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европейските граждани.
Анализът на енергийното потребление в рамките на европейския хранителен отрасъл стига
до заключението, че енергията, необходима за
подсигуряване изхранването на ЕС възлиза на
около 26 процента от изцяло консумираната в
рамките на Общността енергия за 2013 г.
Според доклада делът на възобновяемата
енергия, употребявана от сектора, остава относително нисък – едва 7 процента от цялото в
сравнение със стойност от 15 процента при анализ на комплексното потребление в ЕС.
„Хранителният сектор е основен консуматор на енергия: количеството енергия, необходимо за култивирането, преработката, опаковането и доставянето на въпросните храни
до трапезите на европейските граждани е 17
процента от брутното енергопотребление на
ЕС за 2013 г., което отговаря на около 26 процента от крайната стойност на консумираната
от Общността енергия през същата година“,
се казва в представителното резюме на доклада,
където е посочено също, че „ограниченото навлизане“ на възобновяеми източници „е
до голяма степен отражение на високата степен на обвързаност на хранител25
ния сектор с изкопаемите горива“.
Макар да призовава отрасъла да положи повече усилия в посока ползване на
www.technofriga.com
възобновяема енергия, докладът все пак
отбелязва, че за периода от 2005 до 2013
г. цялостната консумация на енергия от
страна на хранителната промишленост
е отбелязала спад – както в абсолютни
стойности, така и по отношение на енергийната интензивност, тоест произвеждането на повече единици продукт при

потреблението на по-малко енергия.
„Политиките на ЕС, като например Директивата за възобновяемата енергия и Директивата за енергийната ефективност са помогнали
за достигането на готовност за преход към по-устойчива хранителна
система, но те не са насочи пряко към процеса на производство на храни“, допълва докладът. „Общата селскостопанска политика на ЕС също
играе важна роля, особено чрез стимулирането на инвестициите в по-устойчиви модели на земеделие и животновъдство, а също и с помощта на
програмите за развитие на селските райони, имащи за цел, освен всичко
останало, да улеснят експлоатацията на възобновяемите енергийни
източници.“

Понижаването на въглеродните емисии:
От фермата до трапезата
Докладът на ЕК отбелязва, че прогресът в понижаването на въглеродните емисии в рамките ва хранителния сектор сам по себе си е предизвикателство – макар фермерите и отрасълът да са положили съответните
усилия с цел подобряване на енергийните им профили, потребителите
също биха могли да изпълнят своята роля в тази насока, например като
ограничат консумацията на месо, купуват местни и сезонни стоки и редуцират хранителните отпадъци.
Докладът отбелязва, че селското стопанство, включващо растениевъдство и животновъдство, е най-интензивната от енергийна гледна
точка фаза на хранителната система – на него се пада близо една трета от
цялата енергия, консумирана в рамките на веригата на производството
на храни.
„Енергията, особено под формата на индиректна енергия, използвана
за торове и пестициди или за напояване, продължава да бъде ключов фактор за успеха на земеделието, но и тук са възможни значителни подобрения“, се казва в доклада. „По-ефикасните технологии за производство
на торове и избягването на ненужни техни приложения чрез адекватно
разработени земеделски практики биха могли да се допълнят взаимно и
така да изиграят водеща роля в редуцирането на индиректното енергопотребление в селското стопанство.“
Същевременно, втората най-важна фаза от жизнения цикъл на храните е индустриалната преработка, на която се дължат 28 процента от
общата консумация на енергия. В действителност, заедно с логистиката и
опаковането, тези три фази от жизнения цикъл на храните „отвъд портите
на фермата“ са отговорни за приблизително половината от общото количество енергия, консумирано от хранителната система, твърди докладът.
„Хранителният отрасъл на ЕС също прави важни крачки в посока повишаване устойчивостта на своите дейности, реализирани както чрез
увеличаване на инвестициите във възобновяема енергия, така и посредством подобрения в сферата на енергийната ефективност“, се казва в
разработката.
И наистина, докладът цитира различни мерки, обект на анализ и проучване от страна на хранително-вкусовата промишленост, включително
възможността за възстановяване на енергията, съдържаща се в хранителните остатъци на място чрез производство на биогаз или в специализирани когенерационни мощности за топлинна и електроенергия.
Анализът на ЕК обаче отбелязва също, че в някои случаи се налага да
бъдат взети предвид и енергийните размени.
„Макар най-общо да е вярно, че храната, пропътувала дълги
разстояния, предполага по-голям разход на енергия, отколкото
местната храна, редица изследвания сочат, че този проблем следва да
бъде внимателно анализиран на принципа на разглеждането на всеки
един отделен случай“, се казва в доклада. „Ето един пример със зеленчуци: Научната литература цитира случаи, при които ефикасното
транспортиране на зеленчуци от горещи страни води по-ниска консумация на енергия в сравнение с тази при зеленчуците, отглеждани на място
в оранжерии.“
В своята цялост докладът се базира на горните цифри и с тяхна помощ
анализира „пътя напред“ – подчертавайки основните предизвикателства
по пътя към намаляването на енергопотреблението и увеличаването на
дела на възобновяемата енергия в хранителния сектор, и представяйки
потенциалните решения, предлагани от науката и технологията.

С традиции на
българския пазар от
1926 год.

Водомери и водомерни системи от DN 40
до DN 1200 мм, температура до 150°С.
Производство в Германия.
Малки водомери 1/2" до 2” за студена и
топла вода.
Водомер 620 МС изграден от композитен
материал, нереагиращ
с преминаващата
течност.
Подходящ за
винопроизводители.

Водомер 620 МС
Водомер WP-Dynamic – версия без
цветни метали.
Подходящ за измерване на:
• обезсолена/
деминерализирана вода
• сода каустик до 20%
• разтвори на гликолова
вода до 30%
• разтвори на сода
каустик до ph със
стойност 9.

Водомер
WP-Dynamic

Изберете качеството!
тел./факс: 02/951-50-75, 02/851-85-68
Офис: София-1463, ул. “Доспат”64
www.akwaror.com
info@akwaror.com
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Ново статукво
за европейския
биологичен сектор?
Очакваше се биологичното законодателство на ЕС да стимулира
динамиката в сектора – но дали, в
светлината на предложението на Земеделската комисия от 13 октомври,
възприето от биологичните групи
като знак за налагането на ново статукво, бъдещите инвестиции в биологичния сектор не се оказват компрометирани от несигурността?
С 33 гласа „за“, 4 „против“ и 7 въздържали се, членовете на Комисията по земеделие към Европейския
парламент одобриха проекта на повисоки, но реалистични биологични
стандарти, отнасящи се до смесените ферми, замърсяването с неоторизирани субстанции и проверките
за фалшифициране на храни. Следващата стъпка ще бъде кръг от тристранни разговори със Съвета във
връзка с формулирането на окончателния текст на новия закон.
Макар че биологичните групи
определиха предложенията като
чувствително подобрение на първоначалния план – наречен от тях „бюрократическо чудовище“, – според
техни представители продължават
да съществуват някои значителни
пречки. А в същото време налице са
и страхове, че несигурността може
да навреди на бъдещите инвестиции
в европейския биологичен сектор.
Ръководителят на направлението по стандартите към британската
Асоциация „Почва“ (Soil Association)
Крис Аткинсън коментира: „В хода
на приемане на решения за инвестиции бизнесът трябва да разполага
със сигурност, а именно това продължава да държи отворени редица
въпроси. Основната идея на този
регламент е да подкрепи растежа,
но самият процес работи против
тази идея.“
Аткинсън споделя съжалението
си, че толкова много време и усилия
са отишли само за да бъде постигнато ново статукво, което предлага
твърде малко във връзка с иновациите, но допълва, че все още е твърде
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рано да се каже как ще изглежда законодателният текст във финалния
си вариант. „Действително, в случая
става въпрос за един голям пъзел
и ние тепърва ще видим как се подреждат парченцата и дали в крайна
сметка те ще оформят едно единно
цяло.“

Предложенията
Предвидената нова предохранителна мярка, целяща увеличаване на
отчетността, няма да допуска даден
продукт да носи биологичното означение, ако се окаже, че съдържа
непозволени пестициди – освен в
случаите, когато може да се докаже,
че замърсяването е било неизбежно
и че биологичният фермер е приложил всички предпазни мерки. В свое
интервю докладчикът Мартин Хауслинг от партията на германските
зелени (Green/EFA party) коментира,
че от биологичния сектор не може
да се очаква да прилага политика
на нулева толерантност към неоторизираните пестициди, когато на 95
процента от земеделските земи се
отглеждат конвенционални култури.
„Това би означавало да ги наказваме
за вреди, нанесени от съседите им.“
Евродепутатите подкрепят плана
на Комисията да базира контролните
механизми в по-висока степен на риска, но настояват да бъде запазена
поне една годишна проверка на място за всички биологични фермери.
От своя страна биологичните асоциации вече са изразили становището
си, че систематичните проверки са
решаващи за поддържането на потребителското доверие в логото за
биологичен произход.
Парламентът и Съветът също така
допускат смесените ферми, стига да
е налице ясно разделение между
конвенционалните и биологичните
практики. Това намерение е приветствано от Copa-Cogeca1, според чиито представители то ще позволи на
фермерите да преминават към биологично производство постепенно,
запазвайки жизнеспособността на

стопанствата си.
Въпросът с хармонизирането
на биологичните стандарти остава
неразрешен. Замислено като средство за гарантиране на качеството
в очите на потребителите, то беше
обявено за нереалистично за дребните фермери, работещи в различни
географски, икономически и културен контекст, и отхвърлено като неспособно да отрази изискванията на
европейските потребители.
„Думата може да прозвучи силно,
но би било доста империалистично
ЕС да очаква неговите собствени биологични стандарти да бъдат прилагани от развиващите се страни
– смята Аткинсън. Концепция, според
която пътят на ЕС е единствения
правилен път, е погрешна и според нас потребителите разбират
това. Те не очакват кафето и шоколадът им да се произвеждат в съответствие със стандартите на
ЕС поради простата причина, че въпросните стоки не се произвеждат
в Общността.“
В момента групите възприемат
следващия кръг разговори като
шанс за по-нататъшни промени. Генералният секретар на Copa-Cogeca
Пека Песонен обобщава: „В хода на
тристранните преговори Съветът
и Европейският парламент трябва
да съумеят да преодолеят препятствията с оглед постигането на
целта – въвеждане на подобрено
законодателство в областта на
биологичното селско стопанство,
с което ще окажат реална подкрепа
на развитието на биологичното земеделие в ЕС.“
1
COPA (Committee of Professional
Agricultural Organisations – Комитет на професионалните земеделски организации –
Представителна организация на европейските земеделци, създадена 1958г. – б.р.)
COGECA (General Confederation of
Agricultural Cooperatives – Генерална конфедерация на земеделските кооперативи,
създадена през 1959г. като обединител на
европейските земеделски кооперативи –
б.р.)
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Средства за отслабване на
основата на кофеина
Д-р Горан Попов
СКК-ЦСКА, София

Резюме

Статията обсъжда възможностите на кофеина да
служи като средство за редукция на (излишно) телесно тегло. В тази връзка са откроени действията
(ефектите) на кофеина, имащи отношение към отслабването, някои значими фактори, влияещи върху тези ефекти, след което са посочени природните
източници и търговските форми с кофеин, можещи
да бъдат използвани за целта.
Ключови думи: кофеин, кофеинов метаболизъм, кофеинови ефекти, кофеинови източници, кофеинови продукти, кофеинови препарати

Supplements based on
caffeine which reduce
weight
D-r Goran Popov

Abstract

The article discusses the possibilities of caffeine
as a means for reduction of (redundant) body weight.
In this regard are highlighted the actions (effects) of
caffeine, related to weight loss, some important factors
affecting these effects, after which are listed the natural
resources and the commercial forms of caffeine, that
can be used for this purpose.
Key words: caffeine, caffeine metabolism, caffeine
effects, caffeine sources, caffeine products, caffeine
preparations

Увод

Кофеинът е алкалоид, принадлежащ към групата
на пуриновите алкалоиди и се причислява към производните на ксантина, т. е. към N-Метиловите производни на ксантина или метилксантините.
Може ли той да е в помощ на целящите да отслабнат?
Специален здравен анализ на действията на кофеина и на необичайните реакции (в това число свръхчувствителността) от него, са извън предмета на изследването. Обаче заслужава да се изтъкне още в
началото, че кофеинът е принципно разрешено вещество за употреба. Той може да се закупи свободно в
състава на различни изделия на пазара. За спортносъстезателни цели същият получава одобрение, обаче
с ограничение в консумацията: в последно време „се
допуска атлетите да консумират кофеин, но само до
нива в урината от 12 μg/ml след състезания” (7) или той
„се приема за допинг при доказване на концентрация,
надхвърляща 12 мг/л урина” (2). „Това ниво съвпадало с консумацията на 10 mg кофеин/кг телесно тегло,
което е една висока доза (700 мг кофеин за един 70килограмов индивид).” (7)
В литературата се споменават много действия на
кофеина. Тяхната проява е повлияна, от своя страна,
от различни фактори. От тези действия и фактори ще
се спрем само на имащите (по-пряко или косвено) отношение към отслабването.
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 1. Действия на кофеина
Механизъм, стоящ в основата на действията
(ефектите) на кофеина. Аденозинът „е медиатор в
синапсите на някои нервни клетки” (3). Той, свързвайки
се със своите рецептори, предизвиква „понижаване на
моторната активност, намаляване на будността и бдителността, и понижаване в други невротрансмитерни
нива” (7). Кофеинът блокира аденозиновите рецептори,
не позволявайки по този начин аденозина да се свърже с тях, който остава неактивен, като по този начин се
увеличава синтеза (производството), концентрацията,
активността на инхибираните от аденозина невротрансмитери – серотонин, допамин, ацетилхолин, норепинефрин (норадреналин) и глутамат (глутаминова киселина) – които започват да проявяват своите ефекти.
В мозъка се намират голямо количество аденозинови
рецептори и затова влиянието на кофеина върху централната нервна система изглежда най-несъмнено.
Ободряващ ефект. В резултат на приема на кофеин настъпва повишаване на будността, бдителността и моторната активност.
Дихателен ефект. Кофеинът отпуска бронхиалната тъкан, действа бронхоразширяващо; така той
увеличава дихателния обем.
Ефект върху сърдечно-съдовата дейност. При
кофеинов прием от „хора, които не са го използвали”, те
изпитват „краткотраен лек съдосвиващ ефект” и „повишаване на кръвното налягане”. (8) Съобщава се също
така, че кофеинът е стимулант на сърдечния мускул.
Диуретичен ефект. Още от по-стари източници
се твърди, че кофеинът „увеличава отделянето на урина” (5) и има слаб диуретичен ефект. Това се препотвърждава в по-нови източници, но с някои уговорки.
Ефект върху мастния метаболизъм, общия
метаболизъм и апетита. Кофеинът може да доведе
до „стимулиране на липолизата”, „увеличаване на катаболизма, или горенето, на мазнини”. (8) Образувалите
се от разградените масти от депата свободни мастни
киселини могат да бъдат използвани за енергия като кофеинът повишава окислението им. В тази връзка има
традиционна теория, че „кофеинът осъществява неговия работо-произвеждащ ефект чрез каскада от явления включващи повишаване на катехоламиновото отделяне, повишаване на отделянето на свободните мастни киселини от депата в мастната тъкан и мускулите,
повишаване на доставката/осигуряването на свободни
мастни киселини към съкращаващите се мускули, повишаване на окислението на мускулна мазнина и икономисването на мускулен гликоген, и в края на краищата
повишаване на интензивността на труда ...” (7)
Действието върху общия метаболизъм се проявява в това, че кофеина „повишава „метаболитната скорост в покой” (basal metabolic rate) и „метаболитната
скорост в почивка” (resting metabolic rate), при слаби и
пълни хора, с 15%, и държи тези скорости повдигнати
поне два часа след поемане.” (8)
„Освен това, съществуват (пре)достатъчно забележителни доказателства, че кофеинът, подобно на други стимуланти, като например амфетамина и кокаина,
е едно средство, което потиска апетита.” (8)
Ефект (директен) върху мускулната дейност.
Известни са лабораторни опити in vitro, при които метилксантини въздействат върху скелетната мускулатура, като предизвикват в нея „нарастване на отделянето
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на Ca2+ от саркоплазматичния ретикулум” и благоприятстват поддържането на мембранния потенциал чрез
„повишаване размера на калиевото поглъщане (K+
uptake) и натриевото изтичане (Na+ efflux)” (7), което
води до по-добра работа на мускула.
Психогенен ефект. Някои изследвания показат,
че хора, приели кофеин, чувстват, че по-малко се напрягат при работа, възприемат се като по-малко уморяващи се от нея.

2. Някои значими фактори

Действията на кофеина, свързани с намаляване
на телесното тегло, могат да бъдат повлияни от някои
фактори, които ще изтъкнем.
Хората от средната възраст са групата, която найбезрисково може да си позволи да използва кофеин за
целите на отслабването.
При спортуващите може да се очаква кофеинът помалко да се задържа в организма и по-добре да служи
за енергийни цели (в сравнение с неспортуващите).
Кофеинът увеличава горенето на мазнини при продължително натоварване (например, аеробна дейност
около 1 час), което натоварване (освен продължително) е достатъчно интензивно; докато при натоварване,
което е продължително, но не е достатъчно интензивно, той не е така ефективен за горенето на мазнини.
За целите на отслабването кофеинът не е уместно
да се комбинира с въглехидрати или мазнини, доколкото те ще добавят допълнителни калории към тялото.
Употребата на кофеин заедно с алкохол ще забави метаболизма на кофеина и заедно с това ще внесе
допълнителни калории в организма; поради това забавяне, дори да се намали кофеиновата доза с цел да се
съобрази тя с него и се избегнат евентуални здравни
рискове, заради енергийните постъпления, идещи от
алкохола за организма, едновременното съчетаване
на кофеин с алкохол за целите на отслабването изглежда безсмислено.
Употребата на кофеин заедно с цигари ускорява
метаболизма на кофеина; поради това ускоряване, за
да се регулира кофеиновият ефект върху организма
до същият като при непушачи, дозата кофеин за пушачи става по-голяма.
По-лекият човек за постигането на дадена концентрация на кофеин на килограм телесна маса се нуждае от по-малко абсолютно количество кофеин в сравнение с по-тежък човек.
Поради полови различия в метаболизма на кофеина,
при еднакви телесни маси, жената може да потреби повече кофеин в сравнение с мъжа за получаването на
сравним с неговия кофеинов ефект или, казано по друг
начин, при еднакви телесни маси, мъжа може да получи
при използването на по-малки дози кофеин eфект, сравним с този, който жената е добила от по-високи дози.
Има предположения, че кофеиновият метаболизъм
се повлиява от расовата принадлежност – при азиатците той е по-бавен, а при кавказците – по-бърз.
По-силна кофеинова концентрация в съответните
продукти, добавки, напитки би позволила с по-малки количества от тях да се постига аналогичен ефект в сравнение с подобни продукти, добавки, напитки в по-големи
количества, но с по-слаба кофеинова концентрация.
Ефектите на кофеина се влияят от това какви вещества още присъстват редом с него в използвания
кофеинов продукт (например теобромин, теофилин,
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таурин, женшен, L-карнитин) и от медикаменти, вземани редом с такъв един продукт (например орални
контрацептиви или ефедрин).
Организацията на дневния режим може също да
окаже влияние върху кофеиновият ефект. Например,
ефективността на аеробна тренировка се повишава,
когато тя „се извърши сутрин рано на гладен стомах,
когато гликолитичният механизъм не функционира
пълноценно, а оттам и мастното изгаряне е по-значително. Горенето на мазнините се удвоява така също и
чрез изпиването на черно кафе (без захар), което още
повече засилва този ефект. Не следва обаче да се прекалява, тъй като кофеинът в празния стомах може да
причини хипогликемия.” (1)
Ако приемем факта, че кофеинът най-добре служи
за целите на отслабването, съчетан с физическо натоварване и се съобразим с времето на появата и найповишеното му ниво в кръвта след прием, то той трябва да се взема преди упражнение и да очакваме да
въздейства вече след 10-20 минута и най-силно между
45-тата и 90-тата минута след приема; тъй като обаче
на ниски дози кофеин, приети 1 час преди упражнение,
не винаги се проявявал ефекта, може да се пробва
приема му към края на аеробно упражнение, когато
„аденозиновите рецептори в централната нервна система могат да станат чувствителни към ефектите на
кофеина”, поради настъпилата умора, „като (тогава)
много малки дози кофеин са работо-произвеждащи”
(7); а може да се изпробва кофеинов прием като се
съчетаят и двете току-що описани възможности (т. е.
приемът му да е повече от еднократен).
Поети по-високи абсолютни количества кофеин
(особено при по-малко привикнали към него) има вероятност да предизвикат по-широка гама от кофеинови ефекти върху организма, свързани с редукцията
на телесно тегло, в сравнение с по-малки поети дози;
това обаче не означава, че следва да се злоупотребява с количествата, а те могат (евентуално) да се степенуват внимателно и да нарастват само до определен
безвреден праг.
Здравният статус на организма може да влияе
върху ефектите на кофеина, например, чернодробно
увреждане ще забави неговия метаболизъм. Тъй като
кофеинът дава и психогенни ефекти, е естествено да
се очаква те от своя страна да са зависими от психологически качества на личността.
За да се реализират действията на кофеина, свързани с намаляване на телесното тегло, могат да се
използват търговски форми, извлечени от природни
източници. Кои са едните и другите?

дискусията дали съществуват самостоятелните родове “Thea” и „Camellia” или има само „Camellia”, в който
род е включен чая.) Тук се касае за вида „чай”, който
има (в листо, пъпка) 3,5 процента кофеин. Във вида
„чай” могат да се откроят разновидностите: „Camellia
sinensis assamica” – ассамски чай и „Camellia sinensis
sinensis” – китайски чай.
„Theobroma cacao” или какао. Видът има (библиографските данни са леко разминаващи се) в зърната
или семената 0,8 или 0,03, а в какаовата пудра 0,2 процента кофеин.
„Ilex paraguariensis”, наричан популярно „мате”,
„парагвайски чай” или „йерба”. Видът съдържа – според различни източници - (в листо) до 0,7 или 0,4 – 1,6
или около 1,5 или 0,97 – 1,79 процента кофеин. Относно „Ilex guayusa”, изглежда дискусионно дали това е
разновидност на „Ilex paraguariensis” или отделен вид
на род „Ilex”.
„Ilex vomitoria”, наричан още „cassina” и др., който
съдържа 0,09 процента кофеин.
„Cola acuminata” или „заострена кола”.
„Cola nitida” или „блестяща кола”. Има общи данни за процентното съдържание на кофеина в „Cola
acuminata” и „Cola nitida” (семена, т. е. „ядки” или „орехи”): 1 – 2,5 или 1,5 или 0,6 – 2,5.
„Paullinia cupana” или гуарана. Видът има кофеин
в проценти: в зърната или семената - до 5 или приблизително 5 или до 4; в изсушени пръчки от стрити
семена с вода – 4-6. Твърди се, че в гуараната „едно
семе съдържа приблизително три пъти кофеина на
едно зърно кафе” (6).
„Paullinia yoco”, който съдържа (в кората) 2,7 процента кофеин.



3. Природни източници на
кофеин

Кофеин се съдържа в някои видове растения:
„Coffea arabica” или арабско кафе. Видът има (в
зърната) кофеин в проценти, според различни източници: 1,1 или 1,16 или даже от 0,65 до 2,70 (в зависимост от неговите разновидности и сортове).
„Coffea canephora”. Видът има (в зърната) 2,0
– 2,5 (основна разновидност на вида е „Coffea robusta”,
която е с 2,2) процента кофеин.
„Coffea liberica” е с 1,4 – 1,6 процента кофеин.
„Thea sinensis” или „Camellia sinensis”. (Наименованието на вида е в зависимост от решението на
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 4. Търговски форми с кофеин

Кои такива могат да се препоръчат като подходящи
за отслабване?
Някои фабрични марки кафе. Прави впечатление, че много, даже достатъчно известни на българския пазар марки кафе, като „Lavazza”, „Nova Brazilia”,
„Jacobs”, „Mirador”, „Grandos”, „Douwe Egberts” и др., не
предлагат върху опаковките си описание на хранителния състав на продукта. За щастие, други марки правят
това. Кафе „Davidoff (granoe cuvee espresso 57)” съдържа на 100 г.: белтъчини – 14 г., мазнини – 16 г., въглехидрати – 0,4 г.; кафе „Tchibo (Exclusive intense)” е с точно същият състав на тези вещества. „Nescafé classic”
(метална кутия, 250 г.) е известно с поне две версии
хранителен състав на 100 г.: едната е с белтъчини 6,5
г., въглехидрати 8,9 г., мазнини 0,2 г.; другата - белтъчини 7,8 г., въглехидрати 3,1 г., мазнини 0,2 г. Междупрочем марката „Нескафе” използва „Coffea canephora”,
който за производството й „се оказал най-добър” (4) от
видовете кафе, а той е с най-много кофеин сред тях.
В крайна сметка за подпомагане редукцията на лично тегло едва ли е разумно да се използва търговска
марка кафе с неизвестен хранителен състав, а, когато
такъв е установен върху опаковката, следва да се избира кафето с възможно по-низко количество мазнини
и въглехидрати.
Някои фабрични марки чай. Съществува типологизиране на чайовете, според технологията на изготвяне, и от тях особено подходящи в помощ намаляване на килограмите се оказват определени „черни” и
„зелени” чайове. Пример за зелен чай са: „Green tea”
на „Bioprogramme”, „Green Tea Pure” на „Ahmad Tea”,
„Green Tea Natural – Lord Nelson” (Lidl Stiftung & Co,
KG). Пример за черен чай са: „Pickwick Black Tea Blend
Variation” и „Pickwick Earl Grey Tea Blend” (оригинално
произвеждани от датската компания „Douwe Egberts”),
„Earl Grey – Black Tea – Sir Edward Tea” (Lidl Stiftung &
Co, KG).

Производство и ремонт на:
РЕДУКТОРИ И МОТОР-РЕДУКТОРИ
 планетарни
 червячни
 вълнови
НЕСТАНДАРТНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ПО ЗАЯВКА
ПОМПИ ЗА ГЪСТИ ТЕЧНОСТИ
 шнекова
 зъбна
(намира приложение в хранително-вкусовата
промишленост за транспортиране на повискозни течности, като течен шоколад,
шоколадов кувертюр, кетчуп, сметана,
извара и др.
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
УСЛУГИ
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Насипни и таблетирани мате и гуарана. Чрез т.
нар. био-магазини се предлага насипно мате (напр. с
вносител „Билки ЕООД”). Известни са “Гуарана (таблети)” на „WALMARK”, предлагани в аптеките.
Кофеин на таблети. Съществуват таблети „Caffeine”
на „ALLMAX Nutrition Inc.”, „Biovea” и др.
Комплексни препарати с кофеинови съставки.
Съществуват препарати с няколко биоактивни съставки, сред които са застъпени източници на кофеин,
например: „Thermo Burner Extreme (capsules)” на ф.
„Multipower” (включени са мате, гуарана, зелен чай);
„Thermo Caps” от серията „Body Shaper” на „WEIDER”
(със зелен чай, гуарана, мате, кофеин); „GNC Total Lean
BURN 60” (капсули) на „General Nutritional Corporation”
(гуарана и черен чай); „JK Nutrition Thermo Burn (coctail)”
(капсули) на „JK fitness company” (зелен чай, гуарана,
мате). Комплексни препарати, дори с много източници
на кофеин, но и с порядъчно количество въглехидрати, мазнини, както и с други вещества (креатин монохидрат, натрий и пр.), не са подходящи за целите на
отслабването.

Заключение

Съществува относително широка палитра от природни източници и търговски форми, съдържащи кофеин, които можем да превърнем в средства, подпомагащи намаляването на излишните телесни килограми, ако се съобразим с редица фактори, свързани с
проявяването на тяхното действие; в случай обаче, че
не отчетем тези фактори, не бива да очакваме някакъв
благоприятстващ контрола на теглото ефект от кофеиновите приеми.
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LiderPack 2015 отличи 28
иновативни опаковки и
поп проекти
Най-значимите награди в сектора на опаковките и точките на покупка (point of purchase или
PoP – имат се предвид средствата за директно
промотиране на даден продукт чрез пряка маркетингова кампания например в супермаркетите)
в Испания –наградите ЛидерПак (LíderPack Awards)
бяха присъдени на общо 28 иновативни разработки, реализирани в страната в рамките на
2015 г. В сектора на опаковките отличените идеи
включват етикет за вино, отпечатан с вино, и
луксозна опаковка на храна за домашни любимци,
а в PoP сегмента – пътническият куфар/дисплей за ONCE и продажба на лотарийни билети. Конкурсът е организиран от Асоциацията
Графиспак (Graphispack) и търговското изложение
Хиспак (Hispack) на Панаира на Барселона (Fira de
Barcelona).

Съобразен с нуждите
на незрящите етикет
на вино кава печели две
награди

Н

а конкурса бяха представени общо 82
разработки, дело на предприятия и
училища от 13 испански провинции.
Журито присъди 18 награди в категорията на опаковките, три в PoP сегмента и шест
за „Млад дизайн“ – категорията, запазена за студентите по дизайн. Освен спонсорирането им
от страна на Хиспак и Асоциацията Графиспак,
победителите в категорията на опаковките ще
представят Испания и на Наградите за опаковки
УърлдСтар 2015 (WorldStar Packaging Awards
2015) – най-значимия международен форум
в сектора на опаковките. Що се отнася до PoP
наградите, сега те са приели наименованието
„Награда ЛидерПак – Попай“ (LíderPack-Popai
Award), което отразява признанието, получено
от тях от страна на Глобалната асоциация за маркетинг и търговия на дребно (Global Association
for Marketing at Retail или POPAI).

Два приза грабна етикетът за специалното
издание на виното кава Musivari Gran Reserva
на Кава Гилера (Cava Guilera), стъпил на върха
в категориите „Опаковка на напитки“
(Drinks Packaging)
и „Разни опаковки“ (Miscellaneous
Packaging). Дизайнът
е дело на Цекограм
Инова (Zekogram
Innova) – консултантска
компания в областта
на приобщаващия маркетинг, промотираща
Брайловото писмо при
опаковките с висока
добавена стойност.
Без да бъде загубена и
йота функционалност,
кръглите Брайлови
точки са заменени от
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малки квадратни цветни плочки мозайка в чест
на името на виното кава – Musivari или науката,
занимаваща се с изследването на мозайките.
Етикетът включва QR код, насочващ потребителите чрез мобилните им устройства към достъпен PDF файл.
Освен този етикет, в категорията на опаковките
за напитки признание получиха още четири
продукта. Един от тях е новата бутилка за вино
от черно стъкло за нуждите на винарната Кумб-

рес де Абона (Cumbres de Abona) от Канарските
острови, създадена от компанята Севиля Аванса
Пекиджинг (Sevilla Avanza Packaging). Опаковката се характеризира с нежни линии и сложни
гравюри, включващи етикети в ярки цветове с
Брайлово писмо.
Друг победител е етикетът за виното Dues
Consonants, проектиран от Ирене Гуаш. Вместо
мастило там е използвана утайката на самото вино – изключително гъстите естествени
седименти в цвят на бургундско, формирали
се в процеса на ферментацията. В резултат на
това е получен доста грапав и натурален ефект,
оставящ впечатлението, че все още е мокър.
От своя страна фирмата от Ла Коруня
Корети (Coreti) отново отнесе награда
ЛидерПак за своите самозалепващи се
етикети за вино Disfruta, позволяващи
на крайния потребител да персонализира своята бутилка в зависимост от
това, къде и кога възнамерява да я изпие. Друга отличена опаковка е тази на
занаятчийската бира La Antigua, работа
на Дизайнерското студио на Хавиер
Градуньо (Javier Graduño Design Studio).
Бутилката с вместимост 750 милилитра разполага
с водоустойчив
книжен етикет,
разположен на
гърлото и запечатан на гърба с
восък и печата
на компанията,
симулирайки по
този начин обичаите на монасите, произвеждали
в миналото бира
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Опаковки за сосове, яйца,
консерви и домати
Идеите, отличени в категорията на опаковките за храни, варират от PET буркана за сосове
на Хелиос (Helios) ThermaLite®, представен от
Пластипак Иберия (Plastipak Iberia) и представляващ реална алтернатива на стъклото,
до подноса Smurf, разработена от Флексомед
(Flexomed) активна опаковка с антибактериални и абсорбиращи етилена качества, забавящи
зреенето на доматите и редуциращи загубата на
продукта с до 30 процента.
Алсамора Пекиджинг (Alzamora Packaging)
спечели награда ЛидерПак за картона за яйца,
разработен за яйцата от свободни кокошки на
Гарсия Пуенте (García Puente). Разликата тук се
крие във формата – опаковка за общо пет яйца,
подредени в една редица. Друг победител е серията опаковки за консервите Никсе (Nixe), една
от марките на супермаркетите Лидл, създадени
от Вибрандинг (Vibranding) и избегнали стандартната естетика тип „Премиум“ с въвеждането
на стил, вдъхновен от моряшките татуировки.

Премиум опаковки
Победителите в тази секция са, както следва:
Книжната опаковка за Жан Леон (Jean Leon), съдържаща две бутилки вино и DVD с документален филм за историята на основателя на винарната; козметичната стъклена бутилка за водката
Цар Петър (King Peter Vodka), разработена от
Аванса Пекиджинг (Avanza Packaging); „КавърРинг“ (CoverRing) на Конвер Ринг Лукс (Conver
Ring Lux), метален елемент от злато или сребро,
емайлиран или с вградени скъпоценни камъни,
който може да бъде изцяло персонализиран и
намира приложение в декорирането на вина
кава или пенливи вина, помага при отварянето
им и след това може да бъде носен като бижу
или запазен като част от колекция; и Сюприйм
(Supreme) на Бинса Максотас (Bynsa Mascotas),
иновативен контейнер за пазара на храни за
домашни любимци във формата на чанта с цип.
В същото време в категорията „Здраве и красота“
компанията от Жирона Пиме Пинтура Индустриал (Pime Pintura Industrial) взе награда за своя
процес на прахово оцветяване на стъклени бутилки за парфюми и козметика, позволяващ създаването на широка гама разнообразни ефектни
облицовки.

Опаковки, съобразени с
логистиката
В категорията на опаковките за логистика
и дистрибуция компанията от Сарагоса Саика
(Saica) получи награда ЛидерПак за своето решение e-Wine, картонена кутия за изпращане на
бутилки вино по куриер. Дизайнът й предпазва
бутилките в трите потенциални точки на контакт
така, че рискът от повреда да бъде максимално
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Испания (Procter & Gamble
Spain) за тяхната картонена
опаковка, превръщаща се в
PoP дисплей за интимните
дамски продукти Evax, и на
Климеса (Climesa), представили разширено приложение за
опаковани във вакуум продукти с тегло от 200 до 2000 кг,
редуциращи нужното пространство и оптимизиращи
логистиката.

Наградите
ЛидерПак за PoP

ограничен. Продуктът използва по-малко картон като повърхност, отколкото други подобни
решения, и може да бъде сглобен за буквално
пет секунди. От своя страна Картонахес Фонт
(Cartonajes Font) спечели награда за своята подлежаща на рециклиране опаковка за транспортиране на брони за моторни превозни средства,
намаляваща логистичните разходи, защитава
продукта и пести от складовото пространство.
Другите две награди ЛидерПак в логистичната
категория бяха присъдени на Проктър и Гембъл

И най-накрая, победителите в категорията PoP и под
новото наименование „Награди Попай“ (Popai Awards), са:
преносимият куфар-дисплей
за ONCE и продажбата на
лотарийни билети, разработен от Зедис (Zedis);
кръговият дисплей, който може да бъде сглобен
за пет секунди, за Бимбо Багелс (Bimbo Bagels),
създаден от Мирайес Картонахес (Miralles
Cartonajes); и настолният дисплей от лакирано
дърво с PMMA интериор за пазарния дебют
на аромата Oud & Rose, представен от Адекуо
(Adaequo).
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Идеи от най-младите
таланти
В категорията „Млад дизайн“, където се съревновават предложенията на студентите от
училищата по дизайн, награди бяха присъдени
на шест проекта: пет в категорията на опаковките и един в PoP категорията. Наградите си поделиха обучителният център Salesianos de Sarrià
Vocational в Барселона и Висшето училище за
дизайн и инженеринг на Барселона (Elisava).
Печелившите идеи от училището Salesianos
de Sarrià бяха два пакета за изпращане на електрически крушки и опаковка за електрически
моноцикъл, превръщаща се в PoP дисплей.
Имената на продуктите са „Пакет. Това е
електрическа крушка“
(“Pack. Esto es una
bombilla”) на Андрес
Алба и Марио Саенс де
Техада, и „Пакет електрическа крушка“ (“Pack
Bombilla”) на Мирея
Рохас и Хоси Урбина.
И двата проекта са
изработени от подлежащ на рециклиране
картон и сглобени без
използване на лепила,
като вторият може да
бъде използван и като
дисплей за продукта.
Третият отличен проект от това училище,
грабнал приза Попай за
млад дизайн и получил
специална похвала от
журито, е MOCYCL на Хосеп Рег и Себастиа Херес. Този проект включва четири транспортни
опаковки за продукт, които, бъдат ли подредени
една върху друга, представят потребител на въпросния продукт в реални размери. В качеството си на PoP артикул той е забележителен както
с използвания материал, така и със своя дизайн,
ситопечат и с факта, че може да бъде сглобен
без да се използва лепило it stands out for the
material used as well as its design, screen-printing
and the fact it can be assembled without adhesive,
което съчетава модерност, иновация и устойчивост.
От своя страна училището Elisava представи
следните наградени проекти: контейнери за
детски плодови сокове Zuum, разработени от
Сара Гарсия и Алехандро Лодоньо, във формата
на ракета и с графика, вдъхновена от детските
рисунки, като цветът на сока се вижда в долната част на опаковката; Ecopack Quartz Light
– работа на Барбара Кирш, Паулина Ресендис и
Моника дел Рио – нова опаковка за LED крушки, създадена от един-единствен материал,
което редуцира въздействието върху околната
среда, оказвано от съвременните опаковки тип
блистер; и DOVE Travel Kit, създаден от Серхио
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Хименес, Sergio Jiménez, Барбара Кирш и Давид
Пла, който унифицира и опростява формата на
продуктите с цел оптимизиране на използваното пространство.
При всички отличени продукти журито – съставено от десет експерти от различни сегменти
на опаковъчната индустрия, света на дизайна,
логистиката, маркетинга и рекламата, под председателството на Карлос Агилар, представител
на Лучано Агилар (Luciano Aguilar, S.A.), и на
Испанския институт за опаковките (Spanish
Packaging Institute или IEEE) – изтъкна значението на аспекти като използването на устойчиви
суровини, функционалността, дизайна, графичния образ, подобренията за потребителите и
оптимизирането на логистичните процеси.
Провеждащите се от 1995 г. награди ЛидерПак се явяват най-значимия конкурс в сферата
на опаковките и РоР сегмента в Испания. От 2005
г. те се присъждат ежегодно.

От редакцията:
Почти няма страна в Европа, а и
по света, в която да не се провежда
подобен конкурс. Това е израз на все
по-нарастващото значение на опаковката в съвременния свят. Затова
и Кооперация ХВП създаде своя конкурс
„Приз Пак“ още през 2002г. След кратко
прекъсване, тази година ще се проведе
седмото му издание и ще финишира по
време на изложенията в Интер Експо
Център от 11 до 14 ноември. Надяваме се, че той ще предизвика интерес
у всички, които оценяват мястото и
ролята на опаковката.

бизнессправочник

®
èíæåíåðèíã

Производство
и търговия
на суровини и материали
за сладкарството и
хлебопроизводството
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

Телескопични, бутални, вибрационни и
вакуумни пълначни машини и затварячки за
кутии и буркани. Хоризонтални автоклави и
пастьоризатори / охладители.
София, ул. Тодор Каблешков №53
Тел: 02/958 1307, 02/858 1149
email: info@danex2002.bg; www.danex2002.bg

Машини и технологични
линии за консервната
промишленост.
Топлообменници и
изпарителни инсталации за
всички отрасли.
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

ДЕКОРИРАНЕ С ПОДПРАВКИ

ДЕК О К УИ К ®
Фолио за перфектен
външен цвят и вкус
на варени шунки.
Декорирайте Вашите
специалитети равномерно, красиво и
пестеливо !
с едро-натрошени
подправки !
Тел/ факс: 02/ 974 50 01, 979 07 51
GSM: 0888 915 249
e-mail: teatrading@abv.bg

КемОксайд ООД
Почистващи препарати
и дезинфектанти за ХВП.
Дезинфектант за питейна вода Eoxide LQ
(0,75% разтвор на хлорен диоксид).
100% микробиологичен контрол, без
никакви вредни остатъчни продукти от
дезинфекцията.
София 1616, кв. Бояна,
ул. Кумата 77, секция 6, ап. 8
тел. / факс: 02 441 3080; моб. 0885 011 106
www.chemoxide.bg; info@chemoxide.bg
We Source Your Success
A member of INTERALLIS GROUP

ОБРАБОТКА НА ВОДИ

Омекотяване Филтруване Дехлориране
 Декарбонизация  Обратна осмоза
Премахване на нитрати и сулфати  UVдезинфекция  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

Продуктовата ни
Осигуряваме за
листа включва:
нашите партньори
не само качествени Киселини и консерванти
и ефективни
Витамини и антиоксиданти
суровини и добавки, Протеини и нишестета
Фосфати и фосфатни блендове
но и технологични
Емулгатори
решения за
производството на Хидроколоиди
Ензими и ензимни комплекси
изделия с уникални
Специализирани продукти за
характеристики,
вкус, структура и винопроизводството
Подсладители
външен вид.
Аромати и вкусови подобрители
София 1407, Ул. „Хенрих Ибсен“ 15, ет. 2, офис 2
t: 02 892 17 70~9, Bulgaria@globalgalax.com
www.interallis.com, www.globalgalax.com
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Полидей-2 ООД

МИЛМЕКС ООД
Шоколадена фабрика Милмекс

П роизводство
на широка гама
шоколадови изделия
2227 Божурище, бул. Европа 156, ПК 25
тел.: (02) 993 29 00, 490 12 36
факс: (02) 993 32 25, 490 12 3
e-mail: info@milmex.eu
web: www.milmex.eu

Най-българското
кисело мляко,
кашкавали, топени
сирена
Карлово, с. Домлян,
ул. Яне Сандански 8
Тел.: +359/ 319/64 30,
+359/ 88/255 04 01
E-mail: polyday@mail.bg
www.domlian.com

Производство на пилешко месо
и пилешки продукти, разплодни
яйца, еднодневни пилета.
Богата гама охладени
и замразени птичи продукти,
полуфабрикати, деликатеси
и колбаси.

Производство
и доставка
на хляб и
тестени изделия

6000 Стара Загора,
кв. Индустриален, П.К. 285;
Тел.: 042 617101;
e-mail: gradus@gradusbg.com

София, бул.”Самоковско шосе”№ 1
тел.: 02/ 979 0669
e-mail: еliaz@ gbg.bg
www.eliaz-bg.com

“ЗЕНА” ООД

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

УХТ, Пловдив
Катедра „Биотехнология”
разполага със съвременна
апаратура за извършване на:
Микробиологични анализи на суровини,
храни, напитки, фуражи и др.
Биохимични и химични анализи на суровини,
храни, напитки, фуражи и др. (микотоксини и
други замърсители в храните);
Качествено и количествено определяне на
ГМО в растителни и животински суровини и
хранителни продукти.
За контакти: доц. д-р Ангел Ангелов
бул. “Марица” 26, гр. Пловдив 4002
тел.: 032/ 603 608 ; факс 032/ 643 108
е-mail: angelov@uft-bio.com
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Висококачествени
месни и млечни продукти
с автентичен вкус
4027, гр. Пловдив,
бул. “Васил Априлов” №180
телефон: 032 907 000
факс: 032 941 435
имейл: office@madjarov.bg

Хлебопроизводство и
сладкарство ЕООД Троян

“Градус-1” 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.

“ДИ МИ Т ЪР
МА Д Ж А РОВ-2” ЕООД

Производство
на хляб и хлебни изделия,
козунаци, погачи,
дюнерпитки
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

ЗВЕЗДА АД
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

Изкупуване и
преработка на маслодайни
суровини, производство на
растителни хранителни масла,
мастни киселини и шротове,
изкупуване на селскостопански
продукти, търговска дейност
в страната и чужбина.
5855 Долна Митрополия,
индустриална зона
тел.: 064/908 000; 908 006
факс:064/ 908 001; 908 006
e-mail: zvezda_bg@mail.bg,
www.zvezda-bg.com

БИСЕР
ОЛИВА АД

ПЛИСКА ОЙЛ
ЕООД

Производство
на растителни масла,
слънчогледов шрот,
лецитин и мастни
киселини

Производство
на растителни масла,
експелер, пелети

6000 Стара Загора,
кв. “Индустриален”
тел.: 042/ 60 09 18,
факс: 042/ 60 03 82
e-mail: biser@biseroliva.bg
www.biseroliva.bg

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

бизнессправочник

ЕЛИТ-МЕС
Минев-РодопаВ.Т. ООД
Алуминиеви,
ламинирани и полимерни
фолиа. Пластмасови
опаковки и печат
1527 София
ул. Ангиста № 6, ет.3, оф.4
тел./факс: 02/ 946 19 24
GSM: 0876 487 674; 0879 380 003
e-mail: office@contbul-2007.com
www.contbul-2007.com

Производство на малотрайни,
трайни варено-пушени
колбаси и суровосушени месни
деликатеси
Велико Търново, ул. Гара Трапезица 11
Тел: +359 62 612 124
Факс: +359 62 612 133
E-mail: elit_mes@mail.bg
http://elitmes.bg

Захарни Заводи АД е найголемия комплекс в България за
производство на захар, захарни
изделия, спирт и опаковки.
гр. Горна Оряховица
ул. “Свети Княз Борис I” 29
тел.: 0618/69500
факс: 0618/21709
e-mail:office@zaharnizavodi.com

“РАДУЛОВ” ЕООД
ЛАБОРАТОРНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ
РЕШЕНИЯ


Химикали и реактиви
Системи за химичен
анализ и микробиологичен
контрол на храни и води
 Хигиенен мониторинг
 Суровини и перлени
пигменти за индустриални
приложения
 Системи за пречистена
вода


Мерк България ЕАД
бул. Ситняково №48, Сердика Офиси, ет.6
тел.: 02 4461 111
факс: 02/ 4461 100
e-mail: merck@merck.bg

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

Merck Millipore is a division of

Консервирани зеленчуци,
полуготови и готови
продукти
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

Хайпро
България ООД

МИКРОАРТ-7
OOД

Производство
на фуражи, концентрати
за фуражи, яйца
и стокови носачки

Производство на
колбаси и месни
деликатеси
по немски рецепти

5200 Павликени,
ул. Дъскотско шосе 6,
тел.: 0610 52669,
факс: 0610 52670;
e-mail: office@hipro.bg
www.hipro.bg

5930 Белене, ул. “Люлин” 4, П.К. 107
тел.: 0658 32 780
факс: 0658 36 820
e-mail: microart7@vip.bg
www.microart7.com

9354 Дончево,
обл. Добрич,
тел.: 058 625534, 626612,
факс: 058 622766
e-mail: zora@netplusdb.bg
www.zora-donchevobg.com

БЕБ –
БИО ЕНЗИМА
България ООД

БУРДЕНИС-93 ООД

ДЕН ООД
Производство на
сурово слънчогледово
масло, слънчогледово
кюспе и шрот.
5800 Плевен,
ул. “Републиканска” 10
фабрика: Милковица
моб.: 088/ 850 64 38
e-mail:info@denltd.com

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.

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

Производство,
преработка
и търговия
на яйца,
пилета и птичи
продукти

Производство на
колбаси и месни
деликатеси
Свиленград 6500
ул. “23 септември” 73
тел./факс: 0379 71 660
е-mail: office@burdenis93.com
www.burdenis93.com
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МАНДРА
СИТОВО
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

Сарай-73 Георги
Бележков ЕТ

Производство и
търговия с млечни
продукти
с.Ситово 7583, обл.Силистра
тел.: 088 228 2969
факс: 086 632 820
e-mail: dairysitovo@mail.bg

ËÀËÎÂ È
ÂÀ×ÅÂ ÅÎÎÄ
Производство
на колбаси и месни
деликатеси
3000 Враца,
Хранително-вкусова зона, П.К. 253
тел./факс: 092 661 346;
e-mail: head.office@lvmasters.com
www.lvmasters.com

Консервинвест
ООД

Месопреработка

Консервирани
зеленчуци, полуготови
и готови продукти

2760 Разлог, ул. Изворите 73
тел.: 0747 80006,
факс: 0747 80007
e-mail: office@saray73.com
www.saray73.com

4287 с. Православен,
община Първомай
тел.: 03166 2231; 03166 2473;
факс: 03166 2202
e-mail: office@horceto.com
www.horceto.com

„Национален
Комитет ЕПАЛ –
България, Гърция,
Румъния”
БГР Палетна Асоциация
М: 0887 533 722, Т: 02 484 03 41,
Ф: 02 484 03 43
София 1680, бул. България 58,
сграда “Жаклин”, бл. В, ет. 4, офис 24
office@epal-balkan.org; www.epal-balkan.org

Универсалният френски мелогенизатор
(конч) SVIAC има почти 100-годишна
традиция.
90% от професионалните шоколадиери във
Франция приготвят своя фин шоколад само
с конч SVIAC. Той е помощник и на много
български сладкари…

Универсалността на Конча SVIAC ви
позволява да:
 Произвеждате кремове и пълнежи с
остатъци от вафлени кори и др.
 Разработвате кувертюри по ваши
собствени рецепти;
 Приготвяте качествен шоколад;
 Правите превъзходен течен шоколад;
 Темперирате продукти.
 Служи като мелница за раздробяване
на дребно и за фино смилане;
 Използва се като миксер за
размесване на различни компоненти
до получаване на необходимата
консистенция;
Изпратете ни запитване с точен
опис на вашите изисквания и ще
получите професионален отговор и
оферта.
Офертите са съобразени с
48
изискванията
на европрограмите.
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За контакт:
E-mail: nicolas.dabov@sfr.fr;
Моб.: 089 867 4509;
Фирма Соварекс, ул. Алабин 24, София
E-mail: sovarex@gmail.com;
Тел.: 02 981 1234

ИМАТЕ ОРИГИНАЛНИ ОПАКОВКИ!
ПОКАЖЕТЕ ГИ НА НАШИЯ
Национален конкурс за най-добра опаковка

„ПРИЗ ПАК 2015“
Списание „Хранително-вкусова промишленост” и „АЛМИ ТЕСТ” ООД организират Седми
Национален конкурс за най-добра опаковка за храни и напитки „Приз Пак 2015“.
Целта на конкурса е да бъдат отличени и популяризирани нови опаковки за храни
и напитки и опаковъчни материали. Те трябва не само да представят опакованите стоки
по най-добрия начин, но и със своите качества да гарантират безопасното и функционално съхранение, удобно транспортиране, рециклиране или унищожаване без замърсяване
на околната среда.
Условия за участие в конкурса – право на участие имат всички производители и
вносители на храни и напитки, на опаковъчни материали и опаковки, които присъстват на
българския пазар.

Основни категории опаковки: ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ТРАНСПОРТНИ
Категории потребителски опаковки:
 Хартия и картон;
 Пластмаса и комбинирани материали;
 Стъкло;
 Метал.

Категории транспортни
опаковки:
 Пластмасови;
 Вълнообразен картон;
 Други.

Заявките за участие се придружават от:
Основна характеристика на опаковката с
описание на предимствата ѝ според предложителя.
При наличие: Сертификат за опаковката;
Сертификат за храната в нея; Документ за запазена
марка, ако има такъв;
Финалът на конкурса и обявяването на наградените в различните категории ще бъде по време на
изложенията за храни и напитки в Интер Експо
Център София – (11 - 14 ноември 2015г).
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в
списанията „ХВП”, „Опаковки и печат“, „Целулоза и
хартия”, “Promagazine” и др., и анонсирани по
национални медии.
Победителите получават правото да поставят на
наградените опаковки специалната запазена марка
на конкурса.

Срок за заявяване на участие в конкурса 5 ноември 2015 г.
в редакцията на сп. ХВП в София.
Повече подробности на www.fpim-bg.org

