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25 години – безкомпромисно качество на предлаганите машини и услуги. Изключително богат 
асортимент от машини за всички отрасли на ХВП. Професионален сервиз, коректност и креативност са 

водещите принципи при обслужването на всеки един наш клиент

RoboQbo е универсален инструмент за работа, който готви, охлажда, 
концентрира, разбърква, рафинира, смесва всички видове хранителни 

продукти.
Това е перфектният избор за производство на конфитюри, сладка, 

мармалади, песто, солени и сладки сосове, плодови сокове, смути, 
шоколад, сладолед, топинг, кремове, готови ястия, пастети, майонеза, 

тофу, топени сирена и още, и още…
Бързината на процесите за концентрация на продукта, извършени 

само за няколко минути, спестява буквално часове от времето в сравне-
ние с традиционните системи. Резултати от изключително качество със 
силно подобрени аромати и непроменени естествени цветове на продуктите.

Флоу-пак машини за опаковане на най-разнообразни 
продукти, като хранителни, промишлени или 
фармацевтични. Проектирани са така, че да предложат 
висока производителност, гъвкавост и лекота за 
работа. Всички модели могат да бъдат 
изработени по специфичните изисквания 
на клиента. Възможност за работа 
с напечатани фолиа, поставяне на 
еврослот, впръскване на алкохол или газ в 
опаковката, ротационен принтер, сензор 
за липса на продукт и още много опции.

Модулни линии за рязане и опаковане на хляб, кифли, рула, франзели. Отдел-
ните машини могат да бъдат комбинирани така, че да изпълнят изискванията на 

клиента и процесът да бъде напълно автоматизиран.  
Тъй като всеки клиент има собствени изисквания и всеки продукт е 

различен, освен стандартните машини за рязане, опаковане и затваряне 
се предлагат и машини по поръчка. 

Лесни за работа, максимална защита и лекота на почистване и поддър-
жане правят тези машини полезни и предпочитани. 

Машини за формиране на картонена опаковка и 
нейното зареждане с продукти.

Предлагат се както единични машини, така и ця-
лостни, напълно автоматизирани опаковъчни 

системи в съответствие с изискванията на 
клиентите. Гамата от модели продължава да 

расте и да се увеличава ежегодно, за да даде 
напълно съвременни и високотехнологични реше-
ния за автоматизация на производствата. 
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Екструдери, подходящи за производство на бисквити с пълнеж, „grisbi”, маамул, 
пълнени месни топки, бонбони, сладки от два цвята, лимецови гризини др. Ко-
екструдер с винтове за пълнеж, с диафрагмена система за рязане, изработена от 
сертифицирана неръждаема стомана Aisi 304. Всички части, които са в контакт с 
храната, включително мембраната, се отстраняват лесно за успешно измива-
не. Машините са снабдени с устройство за екструзия на тесто с променлива 
скорост, устройство за инжектиране с променлива скорост, устройство за 
срязване с временна диафрагма с променлива скорост. Модулният 
принцип на екструдерите позволява към тях да се свържат раз-
лични видове изходящи ленти, както и устройство за автома-
тично поставяне на продуктите върху тави. 
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Здравейте, 
уважаеми читателю,

Обикновено в края на годината се обръщаме назад… Нека 
да не го правим тази година! Не, че няма с какво да се похвалим, 
но…  Предполагам, че сте съгласни.

Да погледнем към идващата Нова година и, както казват в 
една реклама напоследък „да се усмихнем“, за да посрещнем 
задаващите се празници с оптимизъм и вяра, че тя, 2021-ва, ще 
донесе така очаквания обрат и ще възвърне оптимизма ни!

Още повече, че както вече ви известихме, догодина вашето 
списание ХВП навършва 70 години. Не, не ни се иска да го пен-
сионираме, защото с Бг пенсиите… Но да не се оплакваме, за-
щото нашето-ваше списание никога не се е радвало на прекале-
но имане. В излишък сме имали само чувството за отговорност 
и за това, че сме ви полезни. 

Затова благодарим на всички онези от Вас, които вече под-
новиха абонамента си, благодарим предварително и на тези, 
които ще го сторят до края на годината. Ще бъдем благодарни и 
за всяка помощ от Ваша страна – било с реклама, било със спон-
сорство, за да го има списание ХВП и през Новата година и още 
дълго след нея.

А ние ще се постараем и през Новата година да Ви информи-
раме за новостите и тенденциите в тази необятна територия –
хранително-вкусовата промишленост у нас и по света, защото 
въпреки тежката криза нашият отрасъл работи и се грижи за 
живота на всички ни. Ще се радваме заедно да посрещнем на-
шия юбилей и да го отпразнуваме подобаващо! 

Да са Ви светли и радостни Коледните и Новогодишни 
празници!

Да е Здрава, Животворна и Успешна новата 2021 година!

       Петко Делибеев,
главен редактор
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ЕЕдва ли вече има производител на хра-

ни и напитки, който да не е оценил 

огромното значение на опаковката за 

неговия успешен бизнес. Защото тя е 

не само нещото, в което да „завиеш“ продукта 

– тя е всичко: тя го пази, съхранява качест-

вата му, ако трябва му позволява да „диша“, 

ако пък не, предпазва го от всякакви външ-

ни въздействия; тя информира какво има 

в него, тя го показва дискретно и отдалече 

привлича вниманието на потребителя, пома-

га му да съхрани или да обработи продукта 

вкъщи. Накратко Опаковката е лицето на 
този, който е създал храната в нея. Но тя 

е не само имидж, тя е крайният етап в отго-

ворността на производителя, наложена от 

глобалният пазар, в който сме принудени да 

оцеляваме…

И при тази значимост на опаковката, как 

да не се бориш и въпреки всичко да органи-

зираш отново и отново Националния конкурс 

за най-добра опаковка „Приз Пак“. Успяхме и 

тази година! Въпреки вируса, въпреки спада в 

икономиката, въпреки страха и несигурността 

за утре.

„Приз Пак 2020“ е факт. Трудно беше и кан-

дидатите за него бяха по-малко от друга годи-

на, но това е разбираемо. По-важното е, че на 

журито и този път не бе лесно да отличи най-

добрите. Всъщност и то бе в намален състав, 

пак по понятни причини. Благодарим на проф. 

Йордан Гогов, който се съгласи да ръководи 

неговата работа, а също така и на доц. д-р 

Валентина Христова-Багдасарян – дирекция 

„Аналитични и лабораторни дейности“ към 

Национален център по обществено здраве и 

анализи, Велимира Евтимова – главен експерт 

в Център за оценка на риска по хранителната 

верига, доц. д-р Станка Недева – Институт по 

целулоза и хартия, главен редактор на списа-

ние „Целулоза и хартия“. Като организатори 

в него участвахме и ние от списание ХВП: 

Виолета Георгиева – председател на УС на ко-

операция ХВП, издател на списанието, Петко 

Делибеев – главен редактор и Зора Янчева – 

художник и дизайнер на сп. ХВП. 

конкурс

Приз Пак 2020 Приз Пак 2020 
и неговите и неговите 

призьорипризьори
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И без да са много, номинираните  опаковки

показваха стремеж не само за отговор на 

изискванията за запазване качествата и без-

опасността на храните, но и за удобството на 

потребителя и грижа за природата. Въпреки 

че напоследък най-злободневната тема в 

тази област са пластмасите, представителите 

на хартиено-целулозната промишленост и 

тази година доминираха. Но нека представим 

опаковките, които получиха признанието на 

журито.  Ще се придържаме към неговия про-

токол:

След като разгледа подробно подадените 

заявки за участие в Конкурса, приложената 

документация и представените опаковки, 

съобразявайки се със заложените в условия-

та на Конкурса критерии и актуалните из-

исквания към опаковките, журито определи 

следните носители на наградата Приз Пак 

за 2020г.:

Плакет „Приз Пак 2020“ и Диплом получават:

Лесафр БългарияЛесафр България  
За Дишаща опаковка на 

прясна мая за хляб, която удъл-

жава срока на годност, запазва 

качеството на маята при по-дълъг 

престой на рафта в магазина и 

гарантира отлични резултати при 

нейната употреба. Изработена от 

100% рециклируема хартия. 

ИНТРАМА Протек ЕООДИНТРАМА Протек ЕООД
За Многослойни бариерни гъвкави опаковки за опаковане в 

модифицирана газова среда на месни продукти с марката „Шеф месар“. 

11-слойно фолио за опаковане на трей сийлър с дебелина 45 микрона. 

Осигурява: икономически по-изгоден опаковъчен процес – по-голям 

брой опаковки от 1 кг. фолио и намалена еко такса; гарантирана здра-

вина и еластичност, което осигурява безопасността на продукта.

и за
Опаковка тип стоящ плик с марката „Детелина“ – триплекс-

на структура с висока бариера и дебелина 100 микрона. За печат са 

използвани мастила без тежки метали в комбинация от два ефекта – 

гланц плюс мат, което придава стилна визия на стоящата опаковка и 

допринася за диференциране на опакования продукт.   

Аспазия – 92 ООДАспазия – 92 ООД
Получава Диплом Приз Пак 2020 за 

ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА за нейната Еко опаков-
ка без етикет за бутилиране на трапезна 
вода – първата вода, бутилирана в олекотена 
бутилка без етикет. Пестят се тонове хартия 
или пластмаса за етикет. Изключва се ползва-
нето на мастила, бои и лепила, икономисват 
се енергийни и други разходи за процеса на 

етикетиране, намалява се себестойността на 
продукта, което е в интерес на потребителя. 
Наличието на брайлово писмо е предимство 
за незрящите потребители.  

Отчитайки всички предимства на тази ори-
гинална бутилка журито прави препоръка да 
се подобри четивността на текста върху нея –
категорично изискване на Регламент (ЕС) № 
1169/2011 за предоставянето на информация 
за храните на потребителите.
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Смърфит Капа България ЕООД Смърфит Капа България ЕООД 
Фирмата участва в конкурса с два продукта Чантичка 

за зимни хранилки за птици и Кутия тип куфар за износ на 

продукция 
Получава Плакет Приз 

Пак и Диплом за  Чантичка за 
зимни хранилки за птици –
оригинална идея за любители-

те на природата опаковката е 

удобна за пренасяне, отваряне и 

затваряне, рециклируема.

Дунапак Родина АДДунапак Родина АД
Фирмата участва в конкурса с три проду-

кта – Две опаковки тип „готова за рафта“ и 
Дизайнерска кутия, предназначена за луксоз-
ни продукти

Плакет „Приз Пак 2020“ и Диплом полу-
чава за Дизайнерска кутия, предназначена за 
луксозни продукти – с пълноцветен печат отвън 

и отвътре, стилна и здрава конструкция с двойно 

подсилени стени и самозаключваща се, опаковката е много добра за 

продажба на дребно на потребителски стоки от по-висок клас. Директен 

флексопечат върху велпапето създава усещане за индивидуалност на 

опаковката, а използваните мастила на водна основа гарантират еколо-

гичността й. 

СТС „ПРИНТ“  АДСТС „ПРИНТ“  АД
Получава Плакет „Приз Пак 2020“ и Диплом  за 100% 

рециклируема бариерна опаковка за сухи храни тип „Стоящ 
плик“ – опаковката е предназначена за сухи храни – кафе, сладкар-

ски и захарни изделия, варива, със или без Модифицирана газова 

среда. Осигурява сигурна защита от газове, водни изпарения, ми-

ризми, масла. Позволява лесно и правилно отваряне и добра твър-

дост в изправено положение. 

Представена е в два варианта 

– лъскав и матов. Напечатана е 

с мастила на водна основа, без 

отделяне на летливи органич-

ни съединения и ламинирана 

с безсолвентни лепила.
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Тази година, поради създалата се епиде-

мична обстановка, повлияла сериозно върху 

учебния процес, организаторите не предвиж-

даха провеждане на Младежки конкурс. Но 

въпреки това получихме две заявки за учас-

тие в младежката секция на Конкурса. Журито 

разгледа и двете идеи за опаковки и реши:

Ди Ес Смит България АДДи Ес Смит България АД
Фирмата участва в конкурса с пет продукта: Универсална опаков-

ка за онлайн търговия; Еко-опаковка за яйца; Еко-щайга за портока-

ли; Ръкохватка за шест бутилки; Промо опаковка за кисело мляко.

Силното творческо начало в предложените за оценка проду-
кти накара журито да присъди два плакета:

Плакет Приз Пак 2020 
и Диплом за Еко-опаковка за 
яйца –  Екологична алтернатива 

на пластмасовите опаковки с 

оригинална иновативна кон-

струкция, уникален дизайн, 

привличащ вниманието на 

потребителя и възможност за 

директно позициониране на 

рафта. Осигурява отлична 

защита на продукта при транс-

портиране…  И за
Еко-щайга за пор-

токали – намалява употребата на пластмасови щайги с 1 милион 

бройки годишно. Атрактивен и персонализиран дизайн, подпома-

гащ маркетинговото позициониране на бранда. Възможност за ди-

ректно позициониране на рафта и отлична защита на продукта при 

транспорт. И двете опаковки са рециклируеми.

ВТОРИ Плакет „Приз Пак 
2020“ и Диплом Ди Ес Смит България получава за Ръкохватка за шест 
бутилки – Конструкция, използваща носещата функция на бутилките за 

минимална употреба на допълнителен опаковъчен материал при подреж-

дане. Отличаващо се маркетингово позициониране чрез самия продукт, ат-

рактивно допълнено от ръкохватката. Директно позициониране на рафта и 

изключително удобство за крайния 

потребител. Намалява употребата 

на пластмасови опаковки и фолиа. 

Рециклируема.

И за
Промо опаковка за кисело 

мляко – Уникална комбинация от щайга и ръкохватка за промо-

ционален комплект за кисело мляко. Директно позиционирана на 

рафта, атрактивна и изключително удобна за потребителя. Осигу-

рява отлична защита при транспортиране и намалява употребата 

на пластмасови опаковки. Рециклируема.

РАЗДЕЛ МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „ПРИЗ ПАК 2020“
Удостоява с Грамота за иновативна 

идея „Приз  Пак 2020“ учениците Виктор 

Сотиров от Природо математическа гимназия 

„Проф. Емануил Иванов“ и Красимир Сотиров 

от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Кюстендил, 

които в своя проект на кутия за опаковка на  

студено пресован плодов сок от ябълки тип 
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BAG IN BOX, предлагат да се внедри филтър 

с твърд адсорбент – минералът магнетит, за 

обезвреждане на микроби и вируси на енер-

гийно ниво. Предложението е подплатено със 

сериозен набор от научни сведения и собст-

вени експерименти.

Удостоява с Грамота „Приз  Пак 2020“ 

Жаклин Иванова от Магистърски факултет, 

департамент „Дизайн“ на Нов български уни-

верситет, за нейният идеен проект за Устой-

чив продуктов дизайн на чаша за еднократна 

употреба. Предлага се чаша за топли и студе-

ни напитки от вафлена кора в шестоъгълна 

форма, взаимствана от килийките на пчелната 

пита, оцветена по естествен път с куркума, 

която допълнително обогатява вафлената опа-

ковка с полезни качества. Журито отчита фак-

тът, че подобни чаши вече се произвеждат у 

нас, но оцени положително грижата за приро-

дата и за устойчивост на опаковъчния процес 

в хранителната промишленост.

По традиция от няколко години отличията 

на конкурса се връчват в деня на откриването 

на хранителните изложения в Интер Експо 

Център София, провеждани в началото на 

ноември, за което сме искрено благодарни на 

неговия управител, Ивайло Иванов. Разбира 

се, цялостното провеждане на конкурса и 

съпътстващата го Научно-практическа конфе-

ренция, за която писахме в предишния брой, 

едва ли щяха да се превърнат в реалност без 

помощта на МЗХГ, МОСВ, БАБХ, ЦОРХВ, на Ин-

ститута по целулоза и хартия, Университета по 

хранителни технологии, Кока Кола ХБК Бълга-

рия,  а и на колегите от списанията „Целулоза 

и хартия“, „Прогрессив“,  „Опаковки и печат“, 

„Полиграфия“.

Сигурно дълго ще помним неподправената радост, с която екипът на Ди Ес Смит България АД 
се качи на сцената след връчването на наградите, за да си направи снимка за спомен

Честито на отличените!
И не ни остава нищо друго, освен да се надява-

ме, че през наближаващата 2021 година животът 

ще се нормализира, животът ще навлезе в обичай-

ното си русло и отново ще се видим на връчването 

на наградите Приз Пак 2021!
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100% биоразградима 
бутилка за спиртни 

напитки
„Bacardi“ разкри плановете си да 

пусне през 2023 г. нова бутилка за 

спиртни напитки, която ще се разграж-

да за 18 месеца, без да оставя вредни 

микропластмаси. 

Понастоящем всяка година в порт-

фолиото „Bacardi“ се произвеждат око-

ло 80 милиона пластмасови бутилки, 

възлизащи на 3000 тона пластмаса. 

Новата 100% биоразградима бутилка 

ще бъде пусната на пазара, за да за-

мени пластмасата за еднократна упо-

треба в цялата верига на доставки на 

компанията и нейните 200 марки, като 

се започне с ром „Bacardí“. 

През 158-годишната си история 

„Bacardi“ винаги се е отнасял с уваже-

Фирмата за опаковки от хартия „Smurfi t Kappa“ е 
повишила своите амбиции за намаляване на емисиите 
на въглероден диоксид (CO2), насочвайки се към ну-
леви емисии до 2050 г. Компанията също така е увели-
чила съществуващата си междинна цел за намаляване 

на въглеродния диоксид до 2030 г. с 15 процентни 
пункта до 55% в сравнение с базовата линия за 2005 г. 

През май „Smurfi t Kappa“ обяви, че са съкратили 
относителните си емисии на CO2 с почти една трета 
между 2005 и 2019 г. Това отбелязва напредък към 
целта за намаляване с 40% до 2030 г. 

Новите цели ще бъдат постигнати чрез някол-
ко проекта, включително инсталирането на котел 
за регениране на топлина в хартиената фабрика в 
Nettingsdorf в Австрия, за който се твърди, че ще на-
мали емисиите на CO2 с допълнителни 40 000 тона. 

Изпълнителният директор на „Smurfi t Kappa“, Тони 
Смърфит, твърди: Устойчивостта е в основата на 
нашия бизнес от десетилетия, Ние искаме да сме 
сред първите и да вдигнем летвата за хартиената и 
опаковъчната индустрия, като си поставяме такива 
амбициозни цели. Това е повод за гордост за всички 
наши клиенти и служители. 

Заменят пластмасовите подложки с 
картонени

„Mondelēz International“ обяви, че тази Коледа ще премахне 1,1 

милиона пластмасови подложки за кутии в опаковките с избрани про-

дукти във Великобритания и Ирландия. 

Като замени пластмасовите подложки с картонени, сладкарският 

гигант премахва еквивалента на 33 тона пластмаса. Този ход ще за-

сегне опаковките на „Cadbury’s Classic Collection“, „Cadbury Darkmilk“, 

„Cadbury & Oreo“, Bournville и Toblerone. 

Това е един от последните ходове на компанията според нейната 

визия за създаване на нулеви отпадъци от опаковки чрез стратегията 

„Опаковай леко, опаковай правилно“. Той последва 15процентното 

намаление на опаковките на големите разфасовки Cadbury. 

Според  компанията, тя вече е елиминирала над 64 000 тона опа-

ковки в световен мащаб от 2013 г. насам. 100% от хартиените й опаков-

ки са устойчиви и е на път да направи всичките си опаковки рецикли-

руеми до 2025 г. 

Луиз Стигант, управляващ директор за Обединеното кралство 

заяви: Намаляването на количеството опаковки, които оставяме 

в света и улесняването на потребителите да рециклират нашите 

продукти, е жизненоважно за нас. Стъпките, които предприемаме 

сега следват неотдавнашното намаление на опаковките на големи-

те ни разфа-

совки Cadbury 

и са пример за 

разнообраз-

ните подходи, 

които пред-

приемаме за 

справяне с об-

щия проблем с 

отпадъците 

от опаковки.

„Smurfi t Kappa“ към нетни нулеви 
емисии до 2050 г.
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Търговия и производство на 
оборудване от неръждаема стомана. 
Фирмата разполага с машина за 
плазмено рязане Microstep CNC PLS 
6001.20P както и друга техника за 
огъване и заваряване на стомани.

„Арст” ООД
6000 Стара Загора,

кв. „Индустриален”
ул. Промишлена

тел.: +359 42 601 477
търговски отдел тел.: +359 42 601477

факс: +359 601471
offi  ce@arstood.com
http://arstood.com

АРСТ ООДАРСТ ООД

Нов дизайн позволява 100% 
рециклиране

„Suntory Beverage and 
Food“ представи нов дизайн 
на опаковка, който гаран-
тира, че бутилките Ribena 
могат да бъдат рециклирани 
и направени отново на бу-
тилки. 

Компанията е намалила 
количеството пластмаса, 
използвано за направата 
на всяка бутилка, което 
според нея ще спести 202 
тона пластмаса годишно. 
„Suntory“ инвестира 1,6 
милиона британски лири 
в проекта, който е стъпка 
към целта на компанията да 
направи пластмасовите опаковки напълно устойчиви 
до 2030 г. Според компанията този ход означава, че най-
голямата марка безалкохолни напитки в Обединеното 
кралство използва бутилки, които са направени от 100% 
рециклирана пластмаса. 

От януари 2021 г. всички бутилки от 500 мл, произ-
веждани годишно във Великобритания и Ирландия, ще 
се отличават с новия дизайн. Редизайнът на опаковките 

ще бъде приложен и в две други 
напитки, произвеждани от Suntory, 
което ще спести 1100 тона пластмаса 
на годишна база. 

Карол Робърт, главен операти-
вен директор в „Suntory Beverage 
and Food GB&I“, казва: „Гарантира-
нето, че нашите бутилки могат 
лесно да бъдат рециклирани и пре-
върнати обратно в бутилки, е ва-
жна част от изпълнението на цел-
та ни – да затворим кръга на про-
изводство и да достигнем до нулеви 
емисии. Това е само една от много-
то ни инвестиции, за да направим 
нашите безалкохолни напитки 
по-устойчиви. От устойчивостта 

на касиса при климатични промени до насърчаването 
на биологичното разнообразие в нашите ферми, ние 
работим за това Ribena да стане по-устойчива в про-
цеса на превръщане на преформата в бутилка.“ 

ние към световните природни ресурси. 

Ние действаме отговорно във всяко от-

ношение – от устойчивото снабдяване 

със захарна тръстика до водата и енер-

гията, използвани за производството 

на нашия ром – казва Нед Дъган, старши 

вицепрезидент на „Bacardi“. – Сега сме 

развълнувани да бъдем пионери и да въве-

дем тази нова биополимерна технология 

в полза на всички марки „Bacardi“ и цяла-

та спиртна индустрия. 

„Danimer Scientifi c“ разработи био-

полимера „Nodax PHA“, който ще замени 

пластмасите на петролна основа, използ-

вани в момента от „Bacardi“. Той е получен 

от растителни масла от палма, рапица 

и соя и ще се разгражда биологично в 

околната среда. 

 „Bacardi“ също се надява да използва 

растителен материал, за да се справи с 

още едно от пластмасовите предизви-

кателства на индустрията за напитки – 

пластмасовите капачки за затваряне на 

бутилки. 

В допълнение, от „Bacardi“ казват, че 

работят и по устойчива хартиена бутил-

ка, която да интегрира полимера „Nodax 

PHA“, за да гарантира качеството и вкуса 

на алкохола.

По https://www.nspackaging.com/
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Според проучването на CSB икономичес-

ките времена за производителите на храни-

телни продукти продължават да бъдат много 

добри. Въпреки големия ценови натиск 

преобладаващото мнозинство от запитаните 

оценява актуалната ситуация положително 

и очаква дори доброто развитие да се по-

добри още през предстоящите години. Този 

оптимизъм обаче е придружен от три големи 

предизвикателства:

Нарастващите изисквания на търго-

вията относно многообразие на асортимента, 

време за реагиране и гъвкавост;

Високите международни законови ди-

рективи за сигурност на хранителните проду-

кти, обозначаване и обратно проследяване;

Нарастващите изисквания на потреби-

телите относно качество и свежест.

За много изпълнителни директори ИТ е 

ключът към подобренията. Подобаващо чувст-

вително е нараснало значението на ИТ спрямо 

2017 г.: 17 процента от запитаните класифици-

рат информационните технологии като много 

важни, което спрямо данните от предходната 

година означава удвояване. Освен това отго-

ворите на участниците потвърждават след-

ното:  колкото предприятията класифицират 

ИТ като по-важна, толкова повече инвестират 

в нея. Досега обаче мениджърите нямат осо-

бена готовност за инвестиции, ако се сравнят 

данните с други браншове. Само около 15 

процента, но все пак с над седем процента 

повече отколкото през 2017 г., разходват над 

1,5 процента от оборота за ИТ. С почти 70 

процента, преоб-

ладаващата част 

от запитаните не 

инвестират обаче 

повече от 1 про-

цент от оборота в 

дигитализация. За 

сравнение: според 

анализаторите 

от Forrester сред-

ни американски 

предприятия раз-

ходват 4,3 процен-

та от оборота си 

за ИТ.

Дигитализация: Дигитализация: 
това споделят водещи това споделят водещи 
мениджъри по светамениджъри по света

Дигитализацията в месния бранш тече на високи обороти. Тя донесе някои подобрения, обаче 
водещите мениджъри очакват, че големите промени тепърва предстоят. За трансформация на 
собствените предприятия към Smart Factory те залагат преди всичко на  ERP системи. Това показа 
второто издание на проучването за дигитализация на CSB, в което участваха 121 мениджъри от 
хранително-вкусовия бранш и напитките от 29 държави.
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Хранително-вкусовата 
промишленост 
значително ще се 
промени в резултат на 
дигитализацията

Сравнително малкият ин-

вестиционен обем изненадва, 

понеже участниците смятат, че 

новите дигитални технологии и 

свързаните с тях възможности 

ще променят значително хра-

нително-вкусовата промиш-

леност. Общо 86 процента от 

запитаните са убедени в това, 

че дигитализацията ще окаже 

съществено влияние върху хра-

нително-вкусовия бранш през 

следващите 20 години. При 

това над една трета от участни-

ците в анкетата (36 %) предпо-

лагат, че производителите ще 

бъдат печелившите от дигита-

лизацията – чрез дигиталната 

трансформация свързаното в 

мрежа производство ще стане 

стандарт – така производители-

те и потребителите много пове-

че ще се сближат. Производите-

лите ще могат да произвеждат 

все по-индивидуални храни-

телни продукти на приемливи 

цени, междувременно директ-

ни заявки при производителя 

вече не са изключение, а правило. 

Друг интересен аспект е оценката на ос-

нованата на платформи икономика. Близо 27 

процента от запитаните прогнозират радикал-

на промяна на пазарните структури чрез голе-

мите играчи като Амазон и Алибаба, но също 

и чрез специфични хранително-вкусови плат-

форми. Както производители, така и търговци 

на дребно биха ги използвали за продажба на 

своите продукти.

Четири задачи при 
трансформацията: и ERP системата 
играе централна роля

Фактът, че между това разбиране и реал-

ните дейности по дигитализация зее значи-

телна пропаст, се дължи според запитаните 

преди всичко на липсваща квалификация на 

служителите и на липсващото познаване на 

предлаганите на пазара решения. Затова до 

ден днешен повечето фирми не са съставили 

дефиниран план за дигитализация. Комбини-

рат ли се изказванията на мениджърите от 

бранша с опита на CSB като дългогодишен ИТ 

специалист в хранителния бранш, могат да се 

обобщят поне четири големи задачи по пътя 

към Smart Factory:

1. Повишаване на прозрачността;

2. Дигитализиране в по-голяма степен на 

маркетинга и продажбите;

3. Продължаване на дигитализацията на 

заводските процеси;

4. Подобряване на качеството и обратното 

проследяване.

Така ERP системите биха останали и в бъ-

деще възлова и централна точка за много 

процеси в хранително-вкусовите предпри-

ятия. Освен това ERP играе важна роля в 

стратегията за дигитализация на фирмите, 

дори само защото е абсолютно необходима 

за проверката и препращането на основни 

и променливи данни, както и за обработка-

та на много друга информация. И в крайна 

сметка голямата част от използваните в едно 

предприятие софтуерни приложения, а също 

така и новите технологии, уеб-магазините 
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и приложенията ще бъдат свързани с  ERP-

системата. Така тя, като централна нервна 

система предлага възможността да повиши 

прозрачността, да ускори свързването в мре-

жа на Supply Chain и да подобри способността 

за реагиране на предприятията. Като цяло 

запитаните виждат много предимства от ERP 

системите, но споделят същевременно, че из-

искванията към тях са високи. За собствената 

си система си пожелават примерно улеснения 

за потребителя, по-добра способност за доку-

ментиране и повече възможности за анализи.

Изкуствен интелект – топ, 
3D-принтер – провал

В рамките на проучването бяха оценени и 

четири технологии относно техния потенциал 

за хранително-вкусовия бранш. Тук на челно 

място са помощните роботи и изкуственият 

интелект (ИИ). Фактът, че предприятията оч-

акват много предимства чрез ИИ, се подкрепя 

от бизнес консултантска фирма  Gartner, коя-

то оценя тази технологична тенденция като 

такава с най-голямо стратегическо значение. 

Значително по-малко очакват фирмите от 

3D-принтирането и блоковата верига. Дока-

то 3D-печатът след един много добър старт 

значително загуби устрема си, лошото квали-

фициране на блоковата верига би могло да 

се дължи на няколко причини. Действително, 

технологията предлага голям шанс за реално 

подобряване прозрачността във веригата на 

създаване на добавена стойност, което от своя 

страна е точно главната цел на хранително-

вкусовия бранш. Все пак мениджърите оче-

видно все още не вярват напълно, че блоко-

вата верига ще се наложи в хранително-вкусо-

вия отрасъл, поне не в обозримо бъдеще. Това 

вероятно се дължи и на факта, че преди всич-

ко предприятията за производство на храни-

телни продукти типично не са сред пионерите 

в използването на нови технологии. За сметка 

на това големи търговски фирми като Валмарт 

и Карфур вече са започнали с употребата на 

блоковата верига.Затова е важно да се изчака, 

доколко търговците ще изискат интеграцията 

на технологията и от производителите.

ЦСБ-Систем България
ул. Преслав 19
4000 Пловдив
Тел: 032 646370
Факс: 032 648-988
Е-mail: info.bg@csb.com
www.csb.com



Почвите губят фосфор – жизненоважен хра-
нителен елемент, при това с притеснителна ско-
рост и в глобален мащаб. 

Очаква се от срива в плодородието на земя-
та най-силно да бъде засегнато земеделието в 
Африка и Южна Америка, където съществуват 
обективни проблеми пред компенсирането на 
липсата на фосфор с помощта на химически то-
рове. 

Публикувано наскоро в Nature Communica-
tions изследване заключава, че между 40 и 85% 
от сумарните загуби на фосфор в земеделските 
системи ще се случат вследствие ерозията на 
почвата, провокирана от водата. 

С изключение на Европа (16%) и Австралия 
(19%), очакванията на специалистите са почве-
ната ерозия генерално да изпревари липсата на 
рециклиране, отпадъците от храни и фуражи, 
както и лошото управление на фосфорните 
ресурси в класацията на основните причини за 
загубата на фосфор.

Авторите на проучването – изследователски 
екип от Съвместния изследователски център 
на Европейската комисия (Joint Research Centre 
или JRC), Университета в Базел, френския Нацио-
нален институт за агрономически изследвания 
(Institut national de la recherche agronomique или 
INRA), Британския център за екология и хидро-
логия, и Университета Кангуон, Южна Корея – 
твърдят, че само ерозията от вода ще причинява 
на европейските почви загуба на фосфор от 
средно 5,9 кг на хектар годишно. 

Заключенията потвърждават необходимостта 
от компенсиране на почвената ерозия, която, 
без предприемане на адекватни действия, спо-
ред прогнозите ще нарасне с две трети до 2070г. 
И въпреки че подобряването на ефикасността 
в използването на фосфора е от критична важ-
ност, предприемането и на други действия е не 
по-малко наложително. 

Независимо че по-богатите региони по всяка 
вероятност ще могат да управляват плодороди-
ето на почвите си чрез добавяне на фосфор чрез 
използване на торове, влагането на този еле-
мент не е непременно праволинеен процес.

Смята се, че 80% от залежите на фосфор се 
намират в Мароко, най-вече в спорната тери-

Загубите Загубите 
на фосфор на фосфор 
в почвата в почвата 
застрашават застрашават 
производството производството 
на храни на храни 
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тенденции

тория на Западна Сахара. Този факт придава 
допълнителна тежест на екшън плана на Коми-
сията да подсигури надеждни линии на доставки 
за суровини от първостепенна важност, какъвто 
е и фосфорът. 

Различни степени на Различни степени на 
проблема проблема 

Освен че се намира в район на конфликти, 
фосфорът непрекъснато поскъпва. 

В периода между 1961 и 2015 г. цената му на 
международните пазари нарасна почти десеток-
ратно. Освен това въпросната цена се характе-

ризира с колебания, което превръща планира-
нето в изключително предизвикателна задача. 

Вследствие голямата рецесия от 2008 г. 
фосфатите и торовете, получени посредством 
екстракцията на хранителни вещества от тях, 
поскъпнаха четирикратно. 

Поради този факт за по-бедните райони ще 
става все по-трудно да си позволяват компенси-
рането на деградацията на техните земи с помо-
щта на минерални торове. 

И без това неблагоприятното положение на 
Африка се утежнява допълнително от лошата 
транспортна инфраструктура и недостатъчните 
складови възможности на континента, което 
означава, че на африканските фермери се на-
лага да плащат за химични торове два до шест 
пъти повече, отколкото европейските им колеги. 
Наблюдаваният в момента демографски бум по 
всяка вероятност ще влоши ситуацията допъл-
нително. 

Южна Америка също трябва да се справя с 
изключително високи нива на загуба на фос-
фор, предизвикани от ерозията на почвата, 
а значителното производство на биомаса на 
континента ще може да балансира този процес 
само частично. 

Въпреки че ерозията на почвите в Европа, 
както и в Австралия, е на най-ниско ниво от 
всички континенти, тук се наблюдават значи-
телни различия между отделните държави по 

Предвид че 95% от 
глобалното производство 
на храни зависят от 
способността на растенията 
да абсорбират хранителни 
вещества, деградацията 
на почвата е проблем от 
първостепенно значение. 

©es0lex, adobe stock 2020
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Ате Пласт е водещ производител на гъвкави поли-

мерни фолиа и опаковки за индустрията. Тя е 100% 

фамилна компания, ориентирана към новостите и 

водещите тенденции и решения в опаковъчната ин-

дустрия. Широката производствена гама позволява 

предлагането на фолиа и опаковки за хранително-

вкусовата, строителната, мебелната, хигиенната и 

санитарна промишленост.

Ате Пласт е основана през 1994 година и има по-

вече от 20 години опит в производството на фолиа и 

опаковки. Понастоящем производственият капацитет 

на фирмата възлиза на 13 000 тона/годишно. През 

2013 година компанията отвори втори нов завод за 

гъвкави печатни и ламинирани опаковки в Стара 

Загора. Капацитетът за печатни опаковки е 2000 тона/

годишно. Близо 70% от продукцията се изнася в  Евро-

па за над 1000 клиента в повече от 30 държави.

Компанията разполага с монослойни и много-

слойни раздувни екструдерни линии, широк набор от 

конфекциониращи автомати, флексопечатни машини 

и кашираща машина. Екип от професионалисти са 

готови да предложат на клиентите решение за опако-

ването на широка гама продукти. Доброто производ-

ствено планиране и големият капацитет позволяват 

гъвкавост и динамика при доставките на клиенти и 

партньори. Ате Пласт се стреми да предостави инова-

тивни продукти и зелени решения, които ще намалят 

замърсяването на околната среда и ще изпълнят 

изискванията на потребителите за по-устойчиво 

развитие. Компанията предлага 4 варианта за зелени 

опаковки и опаковъчни решения: биобазирани, би-

оразградими, изтънени и рециклируеми. От самото ѝ 
създаване Ате Пласт е ориентирана към оптимизация 

на производствените процеси, ефективното използ-

ване на суровини и материали и опазване на околна-

та среда. През 2004 година фирмата инвестира във 

внедряването на ISO 9001, през 2008 в ISO 

14001 и интегрирана система за управление 

SAP, а през 2010 година в покриването на 

изискванията на BRC Packaging.

Като отговорна компания на 14 ноември

2020, Ате Пласт със своите служители, в 

партньорство с ПроКредит Банк, Разсадник 

за декоративни растения „Интродукция - Ге-

оргиев и С-ие“, с подкрепата на Община Ста-

ра Загора и много доброволци, засадиха над 

300 дръвчета в района Борова гора, Стара 

Загора. Кампанията е под наслов „Засади за 

БЪДЕЩЕ! Дай пример!“ и е само началото на 

поредица от действия – засаждане на още 

дръвчета и периодична грижа за тях, за да 

могат наистина да оцелеят. Тя е и продълже-

ние на инициативите на Ате Пласт от пролет-

та и есента в помощ на природата. 

В помощ 
на ХВП и природата
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новости

Британското правителство оповести плановете си 
да инвестира 60 милиона паунда с цел подпомагане 
на борбата с пластмасите за еднократна употреба и 
разработване на нови видове опаковки. 

От бизнеса се очаква да инвестира до 149 мили-
она паунда. Финансирането би могло да се използва 
за намиране на начини за съкращаване на отпадъци-
те по веригата на доставките, разработване на нови 
бизнес модели и създаване на нови устойчиви мате-
риали, подлежащи на рециклиране. 

Плановете представляват част от лансираното от 
Лондон „Предизвикателство за чист растеж“ (Clean 
Growth Challenge) – ключов елемент от Модерната 
индустриална стратегия, която подкрепя разработва-
нето на пластмаси, получавани от растения, и на про-
дукти, които се разграждат лесно в околната среда. 

Правителството публикува покана за представяне 
на доказателства относно стандарти за материали на 
биологична основа и пластмаси, подлежащи на раз-
граждане по биологичен път. 

Председателят на Изпълнителния комитет на 
Британската служба за изследвания и иновации 
(UKRI), сър Марк Уолпорт коментира: Замърсяването 
с пластмаси представлява глобална криза, която 

засяга нашите океани и земята ни. Новата инвести-
ционна програма през Фонда за предизвикателства-
та пред индустриалните стратегии ще наложи 
Великобритания като водещ новатор в сферата на 
решенията за интелигентни и устойчиви пластма-
сови опаковки, ще създаде условия за по-чист растеж 
по веригата на доставките и до 2025 г. ще доведе до 
драстично намаляване на пластмасовите отпадъ-
ци, замърсяващи околната среда. 

Британският министър на бизнеса Грег Кларк до-
пълва: В сърцето на нашата индустриална страте-
гия сме заложили рекордна по размер инвестиция за 
изследователски и развойни дейности – инвестиция 
в подкрепа на нашите най-добри умове и предприя-
тия в стремежа им да разработят решенията и да 
формулират индустриите на бъдещето. Тази съв-
местна инвестиция на правителството и бизнеса 
ясно демонстрира, че стане ли дума за ограничаване 
на замърсяването с пластмаса, имаме споделена 
амбиция. Това е уникален шанс за нашите водещи в 
световен план компании и новатори да разработят 
материалите на бъдещето, с потенциал да тран-
сформират не само нашата икономика, но и околна-
та ни среда. 

В контекста на нашия стремеж за все по-добра 
опаковка на храните и напитките, с отчитане не 
само на изискванията за качество и безопасност, 
но и с грижа към природата, предлагаме на вни-
манието ви една интересна книга – „АБ на устой-
чивия дизайн“. Нейният автор, Иванка Добрева-
Драгостинова, е старши асистент в департамент 
„Дизайн“ на Нов български университет и акти-
вен партньор в организирането и провеждането 

на младежкия конкурс 
„Приз Пак“, за което й 
благодарим сърдечно. 

Насочена към спе-
циалисти, студенти и 
ученици, занимаващи 
се с дизайн книгата 
представя и анализи-
ра същността, идеите, 
принципите и целите 
на устойчивия дизайн. 
В увода авторката 
отбелязва:
„Всяко историческо 
време има своите 
съдбоносни проблеми. 
Днешните проблеми 
имат една особеност 
– глобални са и зася-

гат пряко не само човечеството, но и цялата 
екосистема. Един от тях е глобалният екологи-
чен проблеми. Идеята за устойчив дизайн въз-
никва вследствие на последиците, нанесени от 
човека върху природата… Устойчивият дизайн 
се стреми да върне загубеното равновесие в 
природата, да създаде условия, които да дадат 
възможност на Земята да предоставя това, от 
което хората имат необходимост не само сега, 
но и в бъдеще…“

След аргументирания Увод, тази богато илю-
стрирана книга ви повежда в света на един на 
пръв поглед странен, но оригинален свят на 
дизайна – като започнете от използването на 
бамбука, през вълната, сламата, глината и дър-
вото, пясъкът и хартията и още много природни 
дадености, та стигнете до актуалната тема за 
ядливия дизайн. Едно богатство от хрумвания 
и идеи, с които се извежда идеята, че дизайнът 
може да създава и поощрява различно отноше-
ние на хората към качеството на техния живот, 
към сътрудничество с природата, към един про-
цес с положителна тенденция за развитие. Или, 
както подчертава авторката: „Призивът „Трябва 
не просто да спасим планетата, а да се научим 
да живеем на нея“ се вписва изцяло в идеите, 
принципите и задачите на устойчивият дизайн.“   

Дизайн, устойчивост и грижа за планетата

UK подпомага създаването на пластмасови 
опаковки от растения 
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Въведение
Прегледът на научната информа-

ция и наблюденията на експертите в 
областта на храните свидетелстват, 
че най-голям биологичен риск съз-
дават храните от животински про-
изход. През последните години се 
регистрират все по-често случаи на 
повишен микробиологичен риск за 
общественото здраве от наличието 
на патогени в редица неживотински 
продукти. Според обобщения мо-
ниторингов доклад на ЕC относно 
зоонозите от 2015 г. (2) потвърде-
ните огнища през 2014 година в ЕС 
свързани с плодове и зеленчуци са 
били  7,1 %, като сред тях преобла-
дават тези, предизвикани от  зам-
разени малини, контаминирани с 
норовируси. Наблюдава се ръст в 
сравнение с 2013г., когато в 4,4 % от 
огнищата като причинители на забо-
лявания са посочвани „зеленчуци и 
сокове“. Независимо от статиската 
възможните последици от микро-
биологично замърсяване на пресни 
плодове и зеленчуци (ППЗ) не бива 
да се подценява. Като пример за 
това е германската криза (2), която 
беше свързана със замърсяване на 
кълнове с веротоксигенни щамове 
на E. coli (VTEC).

След възникналата през 2011 
година криза от веротоксигенни 
щамове Е.coli в растителни храни Ев-
ропейската комисия (EK) поиска от 
Европейският орган по безопасност 
на храните (EFSA) да предостави на-
учни становища относно възможни-
те рискове и вариантите за техния 
контрол чрез определяне на под-

ходящи микробиологични крите-
рии. В отговор на това искане EFSA 
изготви шест научни становища от-
носно патогените, които пораждат 
най-сериозни рискове при храните 
от неживотински произход.(1) Ста-
новищата се отнасят до наличието 
на: а) веротоксигенни E.coli в семе-
на и покълнали семена; б) салмоне-
ли и норовируси в храни от листни 
зеленчуци, които се консумират 
сурови под формата на салата; в) 
салмонели и норовиоруси в яго-
доплодни култури; г) салмонели и 
норовируси в домати; д) салмонели 
и норовируси в пъпеши; e) салмоне-
ли,  йерсинии, шигели и норовируси 
в луковични и стеблени зеленчуци 
и в моркови. Въз основа на изготве-
ните становища бяха въведени кон-
кретни микробиологични критерии 
в Регламент (EO) №2073/2005 по от-
ношение безопасността на храните 
и за технологична хигиена по време 
на производството.(5)

Във връзка с посочените ста-
новища на EFSA, консултациите с 
експерти от държавите членки на 
ЕС и заинтересованите страни, Ев-
ропейската комисия разработи и 
публикува през 2017 година свое 
Известие(1) във вид на Ръководство 
за преодоляване на микробиоло-
гичните рискове при производство-
то на пресни плодове и зеленчуци. 
В основата на посоченото Ръковод-
ство са заложени принципите на До-
брите хигиенни практики (ДХП) и на 
Добрите селскостопански практики 
(ДСП), които трябва да се прилагат 
при първичното производство на 

Ръководство на ЕС за 
прилагане на общите 
хигиенни изисквания при 
първичното производство на 
пресни плодове и зеленчуци

Проф. д-р Йордан Гогов

ППЗ. Целта на този документ е да се 
подпомогнат производителите на 
ППЗ относно правилното и еднакво 
прилагане на хигиенните изисква-
ния в рамките на цялата верига за 
първично производство. Хигиенни-
те изисквания се отнасят за всички 
технологични етапи, като отглежда-
не на ППЗ, събиране на реколтата и 
технологичните етапи след нея в т.ч. 
и транспортиране, обработване на 
продуктите – измиване, сортиране и 
опаковане.

Като оценяваме актуалността на 
проблема и недостатъчната инфор-
мираност на бизнес операторите в 
сферата на първичното производ-
ство на ППЗ си поставихме за цел да 
представим в обобщен вид основ-
ните хигиенни правила и контрол-
ните мерки, свързани с тази дейност 
в земеделската практика, които са 
разгледани в публикуваното Ръко-
водство на ЕС.

Обхват и цели на 
Ръководството

В обхвата на Ръководството са 
включени Добрите хигиенни прак-
тики и Добрите селскостопански 
практики, прилагани при първично-
то производство на ППЗ с цел борба-
та с биологичните патогени, причи-
няващи стомашно-чревни разстрой-
ства у консуматорите.

По целесъобразност за някои 
категории продукти са включени 
допълнително и специални указа-
ния. Такива специфични категории 
са листните зеленчуци, които се 
консумират под формата на салати, 
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Фигура №1 Основни  рискови фактори за микробни патогени в пресни плодове и зеленчуци 
установени от ЕFSA

ягодоплодните култури, доматите, 
пъпешите, луковичните/стеблените  
зеленчуци и морковите.

Съдържание на 
Ръководството

В Ръководството се предлагат ос-
новни насоки за прилагане на общи-
те хигиенни изисквания при добива 
на ППЗ. Известно е, че в разглежда-
ния земеделски сектор  технологи-
ите на производство се отличават с 
голямо разнообразие в отделните 
държави членки на ЕС, при което 
определени разпоредби следва да 
се адаптират към специфичните ус-
ловия на околната среда и към нуж-
дите на малките стопанства или на 
традиционните райони за отглежда-
не на ППЗ.

Важно изискване, свързано с 
превенцията на микробиологични-
те опасности, е бизнес операторите 
на ППЗ да познават и прилагат пра-
вилно европейското и национално 
законодателство относно общите и 
специални хигиенни разпоредби на 
всички технологични етапи по вери-
гата за производство на ППЗ.

Съществено място в Ръковод-
ството е отделено на основните ри-
скови фактори, отнасящи се до мик-
робните патогени в ППЗ, установени 
от EFSA (Фигура №1). Сред тях се от-
крояват факторите на околната сре-
да, включително на животни прено-
сители на зараза, торове и проду-
кти на растителна защита, вода за 
селскостопански цели, хигиенен и 
здравен статус на персонала, както 
и хигиенните условия по време на 
първичното производство на ППЗ.

За улеснение на бизнес операто-
рите са въведени седем примерни 
контролни списъка за санитарни 
инспекции на ППЗ в първичното 
производство. Всеки контролен 
списък съдържа конкретни въпро-
си от съответната контролна област, 
направените констатации и прило-
жимото законодателство. В тях са 
обозначени хигиенните задължения 
по рискови категории, като всеки 
производител може да използва и 
да провери как изпълнява установе-
ните хигиенни изисквания в дейст-
ващото законодателство. Контролен 
списък №1 се отнася за резултата от 

официалния контрол и подходящи-
те коригиращи действия. Контролен 
списък №2 обхваща факторите на 
околната среда и местоположение-
то на производствения обект. Кон-
тролен списък №3 се отнася за то-
ровете. Контролен списък №4 е пос-
ветен на водата, предназначена за 
първично производство и свърза-
ните с него операции на мястото на 
производството. Контролен списък 
№5 включва хигиената и здравния 
статус на работещите в селското сто-
панство. Контролен списък №6 об-
хваща хигиенните условия по време 
на свързаните дейности на равнище 
стопанство. Контролен списък №7 
се отнася за съхраняването на доку-
ментацията и процедурите за изтег-
ляне от пазара и изземване на про-
дуктите. В резултат на констатациите 
от тези проверки производителите 
ще имат възможност да изпълнят 
предложените препоръки, посоче-
ни в следващите глави на Ръковод-
ството.

В Раздела за Добри селскосто-
пански практики и Добри хигиенни 
практики в областта на първичното 
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поради факта, че значителна част от 
микроорганизмите са разположе-
ни по повърхността на продуктите. 
При неспазване на хигиенните из-
исквания промивната вода може 
да стане причина за допълнително 
замърсяване и микробно реконта-
миниране на ППЗ в т.ч. и с рискови 
патогени. Водата, която се използва 
за последно изплакване трябва да 
съответства на критериите  за чиста 
вода. В Ръководството е обърнато 
и необходимото внимание  върху 
прилагането на добрите практики 
по отношение анализите на водата 
за селскостопански цели. 

Обект на специално обсъждане и 
препоръки е хигиенното състояние 
и здравния статус на работещите 
в сферата за производство на ППЗ. 
Основен принцип в това направле-
ние е всички работници в обекта да 
са запознати предварително с по-
тенциалните биологични рискове, 
свързани с хигиената и човешкото 
здраве, които може да възникнат от 
замърсяването на продуктите с па-
тогенни микроорганизми. За целта 
е необходимо да се проведат под-
ходящи профилирани обучения на 
работния персонал в съответния 
обект. Всеки бизнес-оператор е длъ-
жен да документира наличната ин-
формация относно здравния статус, 
хигиенните практики, санитарните 
съоръжения и проведените обуче-
ния, за да гарантира, че персоналът, 
изпълнителите и посетителите в 
обекта познават и спазват по всяко 
време установените добри хигиен-
ни практики.

Отделен раздел на Ръководство-
то е посветен на контрола върху 
хигиенните условия по време на 
свързаните дейности на ниво сто-
панство. Механичното събиране 
на реколтата се прилага често при 
някои категории ППЗ и оказва вли-
яние върху случаите на кръстосано 
замърсяване, което може да настъ-
пи по време на ръчното бране. Неза-
висимо от положителния ефект при 
машинното събиране на реколтата 
не са изключени случаи на повреди 
в оборудването или на нехигиенич-
ното му поддържане. При такива 
обстоятелства същото може да бъде 
причина за механичното разпрос-
транение на микробната популация 
с всички неблагоприятни последи-
ци за безопасността на ППЗ. За не-
допускане развитие на биологичен 

риск е задължително спазването на 
хигиенните мерки установени в Ре-
гламент (EO) №852/2004, Приложе-
ние I, част А, раздел II, точка. 5. (4)

В Ръководството са представени 
конкретни препоръки относно опе-
рациите за събиране и опаковане 
на реколтата на полето или на ниво 
стопанство: а) за всички предприя-
тия; б) за производството на дома-
ти, ягодоплодни култури, пъпеши 
и дини. Отделно са разработени 
добри практики по отношение на 
товаро-разтоварните операции, 
транспортирането, съхраняването, 
почистването и дезинфекцията на 
транспортните средства, складо-
вите площи, съоръженията за съх-
ранение и опаковане на отделните 
категории ППЗ.

Неразделна част от организа-
ционните мерки, включени в ДХП 
и ДСП е воденето и съхраняването 
на документацията в обекта, съглас-
но изискванията на Регламент (EO) 
№852/2004, Приложение  I, част А, 
рздел III, точки 7 и 9,  както и отго-
ворностите на операторите, свърза-
ни с връщането/изтеглянето на ППЗ 
от пазара. Във всеки обект следва да 
се разработи и прилага ефективна 
система за верижна проследяемост 
на продукцията, която да бъде до-
кументирана и да позволява лесно 
идентифициране произхода на да-
ден продукт и механизма за негово-
то маркиране с цел проследяване 
на движението му в стопанството. 
Отговорностите на бизнес-операто-
рите по отношение връщането/

изтеглянето от пазара на ППЗ 
са определени в Регламент (ЕО) № 
178/2002, членове 14, 18 и 19. (3) 
Препоръките за добри практики 
включват разработване и прилага-
не на план за връщане/изтегляне 
на ППЗ от пазара, както и набор от 
документи, свързани с изтеглянето 
на храни от пазара, които да съдър-
жат точна информация за обектите, 
потребителите и компетентните ор-
гани. Производителите на ППЗ  са 
длъжни да гарантират, че върнатите 
в обекта ППЗ не се пускат отново на 
пазара чрез други канали. При поя-
ва на хранително заболяване свър-
зано с ППЗ е необходимо поддържа-
нето на подходяща документация от 
производителя, която да отразява 
съответните технологични опера-
ции и да позволи бързото иденти-
фициране на източника на микроб-

ното замърсяване, с цел лесното и 
своевременно връщане/изтегляне 
на рисковия продукт от хранителна-
та верига.

В Ръководството са включени и 
три подробни приложения. Прило-
жение I – Речник на термините; При-
ложение II – Примерна матрица за 
подкрепа на оценката на микробио-
логичния риск по отношение на во-
дата за селскостопански цели; При-
ложение III – Примерен алгоритъм 
за вземане на решения за подкрепа 
на оценката на микробиологичния 
риск по отношение на водата за сел-
скостопански цели.

Заключение
Направеният подробен преглед 

показва, че представеното Ръковод-
ство на ЕК, макар и незадължително, 
се явява подходящо помагало както 
за бизнес-операторите в сферата на 
първично производство на ППЗ по 
отношение прилагането на общите 
хигиенни изисквания, така и за ком-
петентните органи при оценката за 
съответствие с приложимото нацио-
нално и европейско законодател-
ство.
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Опростен метод за 3D печат на млечни 

продукти е създаден от екип от Сингапурския 

университет по технология и дизайн (Singapore 

University of Technology and Design - SUTD). Той 

позволява отпечатване на млечни продукти при 

стайна температура, като същевременно се за-

пазват хранителните вещества, чувствителни на 

температура. 

Въпреки че вече има немалко методи за пе-

чатане на храна, те не са подходящи за млякото. 

Това се дължи на факта, че някои хранителни 

вещества (напр. калций и протеини) в млякото 

са чувствителни към температурата. Една рабо-

теща алтернатива е екструдирането със студено 

стопяване, но това изисква използването на 

реологични модификатори или добавки за ста-

билизиране на печатните структури, а оптимизи-

рането на добавките е трудна задача. 

Екипът от Sutd’s Soft Fluidics Lab успява да 

промени реологичните свойства на „мастилото“, 

демонстрирайки 3D печат с „млечно мастило“ 

чрез студена екструзия на единствен млечен 

продукт, а именно сухо мляко. Концентрацията 

на мляко на прах позволява формулиране на 3D 

печатащи мастила, с помощта на вода за контрол 

на реологията. 

Според екипа, този метод може да се използ-

ва и за формулиране на различни храни и хра-

нителни добавки, включително ястия, сервирани 

на болнични пациенти, със специални диетични 

изисквания. 

По https://www.newfoodmagazine.com/

Готово за пиене 
еспресо мартини 

Pernod 

Ricard разши-

рява гамата 

на своите ка-

фени ликьори 

Kahlua във 

Великобрита-

ния с анонса 

на готово за 

пиене еспре-

со мартини в кен. Предлаганите в 

200-милилитрови кенове напитки 

са оразмерени за две сервира-

ния и имат за цел да елиминират 

грешките при приготовлението на 

коктейла еспресо ма ртини. Кено-

вете са снабдени с азотно топче, 

което изтиква мехурчетата на 

повърхността в момента на отва-

рянето, създавайки по този начин 

класическата за еспресо мартини 

кремообразна пяна.

Лесен 3D печат с… мляко 

A - D: 3D отпечатани млечни структури съответно на диван, 
крепост, колело и детелина. 
E: 3D отпечатан конус, съдържащ течен шоколадов сироп, 
като вътрешен пълнеж. 
F: 3D отпечатан куб с четири отделения, съдържащ течен 
сироп от боровинки, течен шоколадов сироп, млечен крем и 
кленов сироп, като вътрешни пълнежи. 

PepsiCo редуцира пластмасите 
първа употреба  

В хода на изпълнението на корпоративната стратегия в сферата на 
устойчивостта PepsiCo информира, че си поставя за цел да премахне 
35% от пластмасите първа употреба от фирменото портфолио напитки 
до 2025 г., което предполага елиминирането на 2,5 милиона тона пласт-
маса първа употреба. 

Според компанията тази цел ще бъде постигната посредством уве-
личаване употребата на рециклирано съдържание и алтернативни опа-
ковъчни материали при много от брандовете на фирмата, включително 
Bubly, Aquafi na и Lifewtr. 

От PepsiCo оповестиха и намерение да разширят бизнеса със Soda
Stream и посочиха, че очакваната експанзия ще рефлектира в премахва-
нето на приблизително 67 млрд. пластмасови контейнера за еднократна 
употреба до 2025 г. 

Представената нова цел надгражда актуалните амбиции на компа-
нията в сферата на устойчивостта, които включват намерения за 100% 
подлежащи на рециклиране, компостиране или биологично разгражда-
не опаковки, а също така увеличаване на подлежащото на рециклиране 
съдържание в пластмасовите опаковки до достигане на 25%. 

Саймън Лоудън, президент на PepsiCo Global Foods и ръководител 
на „Програмата за пластмасите“, казва: Нашите амбициозни цели в тази 
насока са заложени в международен план. PepsiCo вече е реално един от 
най-големите в света купувачи на рециклирани пластмаси. Ако някой 
можеше да предложи още, ние пак щяхме да ги изкупим – и ако имаше по-
вече пазари, където бихме могли да ги използваме, щяхме да го правим. 
Поели сме този ангажимент и ключовият фактор за неговото реално 
изпълнение е партньорството. 
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ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
КОМПЛЕКСНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ, СКЛАДОВА ТЕХНИКА 
ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛИНОСТ

Специализирана техника за професионално почистване на индустриални, 
складови и търговски площи. Иновативни решения, подходящи за

хранително-вкусовия бранш.

КК омпанията Aleph Farms Ltd. се е 

насочила към трансфера на своя 

комерсиален продукт – тънко наря-

зани говежди пържоли – в собствена 

платформа, подходяща за масово култивира-

не. Висококачествените пържоли, отглежда-

ни директно от не-ГМО клетки от живи крави, 

предлагат хранителни, кулинарни и сензи-

тивни качества на месото 

от гледна точка на текстура, 

вкус и аромат. За нуждите на 

своята уникална платфор-

ма за масово производство 

предприятието е разработило 

пет модула, чиято цел е про-

дуктът да постигне паритет с 

конвенционалното месо по 

отношение на производстве-

ните разходи.

Компанията надгражда ре-

ализираното през 2018 г. до-

казване на концепцията, като 

увеличава размера на не-кла-

ничния продукт и го адаптира 

към серия от контролирани и 

автоматизирани биопроцеси 

с оглед гарантиране икономи-

ческата жизнеспособност на 

бъдещото масово производ-

ство. 

Този ход се явява сериоз-

на крачка по пътя на Aleph 

Farms към превръщането на 

култивираното месо в артикул, радващ се на 

топъл прием в световен мащаб. Понастоящем 

предприятието пренасочва своите комерси-

ални продукти към пилотния обект (наречен 

BioFarmTM). Пазарният дебют е планиран за 

края на 2022 г. 

Едно от големите предизвикателства 

пред култивираното месо е възможността 

Прототип Прототип 
на първата на първата 

комерсиално комерсиално 
култивирана култивирана 

пържола пържола 
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ГРАНТ АКСЕС ЕООД 
Разработване и управление на 
проекти по европейски и други 
програми 

Тел.: 089 84 55 638

www.ga-bg.com;  е-mail: offi  ce@ga-bg.com

Превръщаме добрите ви идеи 
в успешни проекти!

 за ефективно производство на големи коли-

чества при равнище на разходите, позволя-

ващо ценово конкуриране с конвенционалния 

месопреработвателен отрасъл, без при 

това да се допускат компромиси в качест-

вото – коментира Дидие Тубиа, съосновател 

и главен изпълнителен директор на Aleph 

Farms. – Разработили сме пет технологич-

ни блока, уникални за Aleph Farms, които ще 

залегнат в промишления производствен 

процес, и всички те са патентовани от ком-

панията. 

Култивирането на месо: процес на ди-
зайн, вдъхновен от природата 

Уникалната платформа на Aleph Farms за 

култивиране на пържоли ефективно отразя-

ва естествения процес на регенериране на 

тъканите, протичащ в животинското тяло, но 

го прави извън това тяло, в контролирана 

среда. Процесът е разработен с идеята да се 

използва незначителна част от ресурсите, 

необходими за отглеждането на едно живот-

но за месо, при това без да бъдат влагани 

антибиотици. 

За да бъдат успешно отгледани цели късо-

ве месо, компанията заменя извънклетъчната 

матрица при животните, с матрица на расти-

телна основа, която позволява на клетките 

да растат и формират структурирани тъкани 

месо. „Клетъчните банки“ на дружеството 

обезпечават практически неограничен из-

точник на плурипотентни клетки от крава, 

свободни от ГМО, от които да бъдат отгледа-

ни големи количества месо, без процесът да 

е зависим от живите животни.  

С цел улесняване на биологичния процес, 

случващ се in vivo, в Aleph Farms са проек-

тирали патентовани култиватори на тъкани, 

които осигуряват топлината и базовите еле-

менти от не-животински характер, необходи-

ми за изграждането на тъканите в природата. 

Те включват вода, протеини, въглехидрати, 

мазнини, витамини и минерали. 

Гастрономическите измерения на пър-
жолите на Aleph Farms 

Фирмата е усъвършенствала структурата 

на своя продукт толкова, че да придобие по-

знатите текстура, вкус, готварски характерис-

тики и хранителни качества на конвенцио-

налните пържоли, получени в кланицата. 

Aleph Farms създава нова категория месо, 

пропита от собствената култура на ком-

панията и предлагаща цял нов свят от 

усещания – разпалено обяснява Амир Илан, 

резидент-шеф в предприятието. 

Не е достатъчно просто да направиш 

протеин, който да запълни хранителната 

празнина. Ние трябва да уловим усещането 

от яденето на месо в неговата пълнота –

допълва Тубиа. Французин по произход, 

закърмен с традиционната за родината му 

култура на хранене и завършил хранител-

но инженерство в Дижон, Тубиа съчетава 

уникалната технология на компанията със 

собственото си дълбоко 

уважение към гастрономи-

ческата традиция. Месото 

може да бъде култивирано 

от клетки, изолирани от 

различни породи животни, 

в различни разфасовки, и по 

този начин да извиква раз-

лични емоции. Ние в Aleph 

Farms се възприемаме като 

творци на преживявания –  

заключава Тубиа. 



27
9-10/20

евровести

ДДокладът Data & Trends 2020 

на FoodDrinkEurope показва, 

че в индустрията за храни и 

напитки в Европейския съюз рабо-

тят 4,82 милиона души, формират 1,2 

трилиона евро оборот и 266 мили-

арда евро добавена стойност, което 

я прави най-голямата производстве-

на индустрия в ЕС. В половината от 

27-те държави-членки на ЕС храни-

телно-вкусовата промишленост е 

най-големият работодател в произ-

водството. 

Тазгодишното издание на Data & 

Trends включва най-новите данни за 

търговията с храни и напитки между 

ЕС и Обединеното кралство, цифро-

визацията в индустрията, автомати-

зацията, биоикономиката и преглед 

на приноса на индустрията за пости-

гане на целите на ООН за устойчиво 

развитие. 

Data & Trends 2020 също предос-

тавя и прогноза за пазарите. Около 

две трети от износа на храни и напит-

ки в ЕС са предназначени за единния 

пазар. Същевременно ЕС е най-голе-

мият износител на храни и напитки 

в света – с износ извън ЕС, достигащ 

120 млрд. евро и търговски излишък 

от 44 млрд. евро. Докладът включва 

и класация на топ 50 на компаниите 

за храни и напитки в света. 

Данните са публикувани в нача-

лото на ноември в най-новия доклад 

на Data& Trends на FoodDrinkEurope, 

който предоставя изчерпателни ста-

тистически данни и предвиждания 

за европейската индустрия за храни 

и напитки. 

Ето обобщение на някои от най-

привличащите вниманието цифри в 

отчета:

Работа: В индустрията за про-

изводство на храни и напитки в ЕС 

работят 4,82 милиона души, което я 

научноизследователска и развойна 

дейност през 2018/19 г. за подобря-

ване на продуктите и опаковките.

Генералният директор на 

FoodDrinkEurope Мела Фруен (Mella 

Frewen) казва, че докладът е подхо-

дящо напомняне защо хранително-

вкусовата промишленост трябва да 

играе централна роля в политиче-

ските дискусии за Зелената сделка 

и инициативата „От фермата до ма-

сата“. 

„Нашият сектор е в основата 

на хранителната верига – ние ку-

пуваме 70% от цялата земеделска 

продукция в ЕС и помагаме за предос-

тавянето на 1,5 милиарда ястия на 

потребителите всеки ден. Той е най-

големият работодател в ЕС и доба-

вя повече към икономиката от всеки 

друг производствен сектор.“ 

„В индустрията за хранителни 

продукти и напитки в ЕС работят 

4,8 милиона специализирани работ-

ници, които не само доставят ви-

сококачествени храни и напитки, 

но и са работили по време на пан-

демията Covid-19 при много трудни 

обстоятелства, за да осигурят на-

личностите по рафтовете, в хла-

дилниците и шкафовете.“ 

„Както показва нашият доклад 

за данни и тенденции, ние сме зна-

чима индустрия, която има какво 

да предложи на ЕС в прехода към по-

устойчиви хранителни системи.“ 

Докладът за тази година включва 

нови данни за цифровизацията в ин-

дустрията, автоматизацията, биоико-

номиката, географските указания, 

търговията и устойчивостта между 

ЕС и Обединеното кралство. 

Докладът се опира на статистиче-

ски данни, налични през октомври 

2020 г., за периода 2017 г. до 2019г. 

Следователно въздействието на 

пандемията от Covid-19 върху хра-

нително-вкусовата промишленост в 

ЕС не е отразено.

По https://www.fooddrinkeurope.eu/

прави водещ работодател в ЕС. Ин-

дустрията плаща на своите служи-

тели общо годишна заплата от 113 

милиарда евро.

 Оборот: Индустрията стиму-

лира икономиката на ЕС с оборот 

от 1,2 трилиона евро, което я прави 

най-голямата производствена ин-

дустрия в ЕС.

 Малки и средни предприя-
тия (МСП): 99,2% от индустрията се 

състои от малки и средни предпри-

ятия. Тези 291 000 фирми генерират 

повече от 40% от оборота в индус-

трията и осигуряват повече от поло-

вината работни места в сектора.

Цифровизация: 27% от пред-

приятията са назначили главен ди-

гитален директор и сега има 30 000 

робота, използвани във веригата за 

доставка на храни, за да се подобри 

точността и ефективността.

 Потребители: Потребители-

те от ЕС харчат 20,7% от бюджета си 

за храна и напитки, било то в мага-

зини или извън дома (ресторанти 

и кафенета). Потреблението извън 

дома представлява една трета от 

потребителските разходи за храни и 

напитки.

Устойчивост: Приблизително 

42% отпадъци от пластмасови опа-

ковки от хранително-вкусовата про-

мишленост са рециклирани през 

2017 г., с 18% повече от 2005 г. 

Търговия: ЕС е износител но-

мер едно в света и вносител номер 

две на храни и напитки. Почти една 

трета от износа на храни и напитки 

на държавите-членки е към пазари 

извън ЕС, генерирайки положител-

но търговско салдо от 44 милиарда 

евро.

 Научноизследователска и 
развойна дейност: Компаниите от 

ЕС са инвестирали 2,9 млрд. евро в 

Числата зад храната Числата зад храната 
и напиткитеи напитките

Храната и напитките са най-голямата производствена 

индустрия в Европа, в която работят над 4,8 милиона души и 

формират годишен оборот от 1,2 трилиона евро
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СС лед като успешно редуцира съдържанието на 

захар в напитките, Съюзът на европейските асо-

циации на производителите на безалкохолни 

напитки (UNESDA), който представлява индустрията в 

Европа, обяви необходимостта от по-цялостен подход 

към решаването на проблема със затлъстяването. 

Европейският отрасъл на безалкохолните напитки 

отчита, че в периода между 2015 и 2019 г. е постигнал 

ограничаване съдържанието на добавени захари в на-

питките на Стария континент от порядъка на 14,6% и 

твърди, че именно поради тази причина отговорността 

за епидемичното затлъстяване не би следвало да бъде 

стоварвана само и единствено върху сектора. 

От организацията декларират, че държат на ангажи-

мента си да подкрепят потребителите в стремежа им да 

управляват приема на добавени захари с безалкохолни-

те напитки, включително като гарантират, че по-здраво-

словните алтернативи са и по-достъпни. 

Отрасълът откликна на призива на Европейската ко-

мисия за 10-процентна редукция на добавените захари 

към 2020 г.; публикувано наскоро изследване на незави-

симите анализатори от GlobalData показва, че тази цел е 

постигната преди поставения срок, при това с по-добри 

от заложените търсени резултати.1 

Президентът на UNESDA и президент за Западна Ев-

ропа на The Coca-Cola Company Тим Брет демонстрира 

гордостта си от постигнатото от отрасъла: Тази редукция 

е доказателство, че доброволните усилия на индус-

трията да ограничи захарта в ЕС дават видими резул-

тати. Тя демонстрира активните действия на нашия 

сектор в отговор на променящите се потребителски 

предпочитания и на очакванията, свързани с общест-

веното здраве.

От UNESDA посочват, че тази 14,6-процентна редук-

ция на добавените захари е постигната посредством 

широк кръг от действия, включващи промени в рецеп-

тите в посока ограничаване на захарите, разработване 

на нови продукти с различни равнища на подсладеност, 

подобряване на достъпността до малки опаковки с 

оглед подобряване на възможностите за контрол на 

приема и умерена консумация, както и стимулиране на 

хората да избират повече алтернативи с намалено или 

никакво съдържание на захар/калории чрез маркетин-

гови инвестиции. 

Напредъкът на нашия сектор в посока редуциране 

на захарта и калориите стана възможен благодарение 

на готовността на заинтересованите страни да се 

ангажират с каузата посредством Платформата 

на ЕС – допълва Брет. – Вярваме, че Кодексът на пове-

дение на ЕС за отговорни търговски и маркетингови 

практики, оповестен в рамките на стратегията на 

общността „От фермата до трапезата“, предлага 

възможности за продължаване на този диалог с всички 

играчи, включително самите държави-членки. Като 

отрасъл ние сме готови да продължим усилията си чрез 

цяла гама от доброволни действия, за да гарантираме, 

че по-здравословният избор става и все по-лесен. 

От консорциума на безалкохолните напитки заявя-

ват също така, че докато секторът е ограничил средното 

съдържание на захар в своите изделия, а проучванията 

на СЗО сочат, че за последните 16 години интензивност-

та на потребление при учениците е намаляла при всич-

ки възрастови групи, равнищата на затлъстяване не са 

редуцирани. 

Според браншовиците това демонстрира слож-

ността на проблема и необходимостта от комплексен 

подход, включващ ангажирането на всички сектори от 

сферата на храните и напитките с предприемането на 

действия в подкрепа на по-здравословното хранене. 

В допълнение към продължаващото ограничаване 

на съдържанието на захар и калории европейският сек-

тор на безалкохолните напитки е поел и ангажимент за 

отговорно поведение на пазара, включващ премахване 

на рекламите, насочени към деца под 12-годишна въз-

раст, на продажбите на каквито и да било безалкохолни 

напитки в основните училища в ЕС, както и предлагане-

то в европейските средни училища единствено на на-

питки с намалено или никакво съдържание на калории. 

Референции: 
Проучване на GlobalData на седем пазара – Белгия, 

Франция, Германия, Испания, Швеция, Румъния и Ве-

ликобритания – представляващи 62% от пазара на ЕС и 

разгледани с оглед извличането на средни стойности. 

По https://www.newfoodmagazine.com/

Затлъстяването Затлъстяването 
и секторът и секторът 
на безалкохолчиците на безалкохолчиците 
Докато нивата на затлъстяване остават стабилни, отрасълът 

на безалкохолните напитки насочва вниманието другаде  
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Ежегодното провеждане на научни форуми 

в Университета по хранителни технологии  

е нашият скромен принос за утвърждаване 

на водещата позиция на науката и образова-

нието в съвременния икономически, стопан-

ски и духовен живот на страната. –  заяви 

ректорът на УХТ, проф. д-р Пламен Моллов, 

в приветствието си по време откриването 

на 67-мата Научна конференция с междуна-

родно участие „Хранителна наука, техника и 

технологии 2020“. За първи път тя се проведе 

в хибридна форма – присъствено и On-Line, и 

със съпътстваща проява Фермерски фестивал 

на производители от цялата страна, който бе 

разположен в двора на висшето училище.

В обръщението към участниците ректорът 

посочи международните проекти, по които 

университетът е водещ партньор на реноми-

рани партньори от ЕС – Франция, Испания, 

Нидерландия, Румъния, Италия и Унгария. В 

УХТ се работи и по 14 научни проекта от фонд 

„Научни изследвания“ към МОН и по 20 про-

екта за научни изследвания по фонд „Наука“. 

Освен това висшето училище участва в две 

национални научни програми „Здравословни 

храни за силна биоикономика и качество на 

живот“, „Репродуктивните биотехнологии в 

животновъдството на България“.

Проф. Моллов изтъкна, че Конференцията 

е не просто мост между науката и бизнеса, тя 

обединява постиженията на специалистите 

от водещите отрасли в родната  икономика 

– хранителната, биотехнологичната и туристи-

ческата индустрия. 

След това той връчи грамоти на 11 препо-

даватели от университета, придобили научна 

степен доктор или повишени в академична 

длъжност през последните 12 месеца, въпре-

ки усложнената обстановка в света заради 

пандемията от COVID-19.

Преди да пожелае успех на участниците в 

конференцията, проф. Моллов даде старт на 

Фермерския фестивал. Той определи съби-

тието като отлично начало на едно ползот-

ворно сътрудничество, което е мост между 

академичната хранителна наука и опита на 

производители, които създават здравословни 

храни. Ректорът благодари на организаторите 

от Фондацията за биологично земеделие „Био-

селена“ и специално на Блага Генева, човекът 

допринесъл най-много за реализация на иде-

ята и възпитаник на УХТ. 

При обиколката си по масите на участници-

те, проф. Моллов и негови колеги дегустираха 

на щанда на УХТ от уникалните иновативни 

колбаси, но не пропуснаха и традиционните, 

изработени по БДС. (Виж сп. ХВП бр.8/2020, 

стр.36) Всички продукти предизвикаха огро-

мен интерес – пловдивчани и гости се радва-

ха, че могат не само да вкусят, но и да си купят. 

Колко удобно би било, ако можем да консумираме 

някои храни с опаковката. Така значително ще се намали 

събирането и изхвърлянето на отпадъци, голяма част от 

които токсични и опасни за планетата. 

Затова в последните години ядливите опаковки са 

едни от най-проучваните и с потенциал за бързо навли-

зане в масовото потребление в световен мащаб. Темата 

„Разработване нови ядливи опаковки от традиционни 

растителни видове“ беше включена в тазгодишното из-

дание на Европейската нощ на учените, финансирана по 

проекти от програма „Хоризонт 2020“, чийто координа-

тор за УХТ е проф. д-р инж. Йорданка Алексиева от кате-

дра „Хранене и туризъм“. 

Тя презентира моделни многокомпонентни био-

полимерни покрития на основата на полизахариди и 

УХТ проведе традиционната си 
научна конференция

Учени от УХТ 
представиха ядливи 
опаковки 
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УУ ниверситетът по хранителни техноло-

гии в Пловдив подписа споразумение 

с Университет JIANGSU в Китай. Цере-

монията се осъществи на 24 ноември 2020 г. 

чрез видеоконферентна връзка в рамките на 

форума „Международно сътрудничество в 

земеделието между Китай и Централна и Из-

точна Европа“.

Споразумението предвижда съвместно 

обучение на докторанти и разработване на 

научни проекти в областта на хранителните 

технологии, биотехнологиите, туризма и ико-

номиката на хранителната индустрия.

Университетът JIANGSU е сред водещите 

висши училища в Китай. През 2019 г. заема 

петдесето място в ESI класацията на китайски-

те университети, включваща над 2600 универ-

ситета.

УХТ поддържа широк кръг международни 

контакти. Той има сключени споразумения 

с висши училища в Гърция, Германия, Русия, 

Нидерландия, Казахстан, с Университета в 

Алабама, САЩ, както и с още над 35 водещи 

партньори в цял свят.
 По https://uft-plovdiv.bg/

ЗЗа втора поредна година екипът на фир-
ма „Сами-М“ осигурява стипендии за 
студенти от 3 и 4 курс в специалност 

„Технология и качество на храните“ на Уни-
верситета по хранителни технологии, съоб-
щи гл. ас. Десислава Вангелова от катедра 
„Технология на месото и рибата“.Тя уточни, 
че средствата, отпуснати през 2019/2020 г. 
от месопреработвателното предприятие са 
били разпределени с конкурс по актуални за 
месната промишленост теми, в който студен-
тите представят свои разработки. Темите на 
рефератите са избрани съвместно с екипа на 
„САМИ-М“, като разглеждат актуални въпроси 
и решения при производството на месни про-
дукти.

Доц. Десислав Балев, декан на  Технологич-
ния факултет, заяви, че и през тази година „СА-
МИ-М“ ще продължи традицията и отново ще 
осигури стипендии на студенти от УХТ след 
конкурс, в който кандидатите отново разрабо-

кокосово масло, обогатени с екстракт от цвят на слез. Бяха 

представени също резултати относно физико-химичните и 

антимикробни свойства на получените многокомпонентни 

хранителни опаковки. Темата предизвика огромен интерес. 

Обсъждаха се възможностите за прилагането на ядливи 

хранителни покрития с цел предпазване на продуктите от 

окисление, влагоотделяне и по-дълго запазване на органо-

лептичните характеристики на храната, както и удължаване 

срока на трайност. 

В момента се провеждат изследвания, за да се създаде 

покритие, което може да предпази храните от вредното 

въздействие на околната среда и в същото време да се кон-

сумира.



Студенти от УХТ получават стипендии 
след конкурс

тят върху казуси от месния бранш.
Според преподавателите в катедрата, от 

„САМИ-М“ са създали отлични условия за 
работа на бъдещите технолози, а студентите 
били впечатлени от изключително топлото 
посрещане. От предприятието вече са заяви-
ли готовност да организират и преддипломни 
стажове, ако възпитаниците на УХТ проявят 
интерес.

Огромна е признателността на всички в 
катедрата към г-н Антон Костадинов, соб-
ственик на фирмата, и към г-жа Мина Николо-
ва – корпоративен консултант, за подкрепа-
та, която оказват за нашите студенти. – 
заяви гл. ас. Вангелова.

УХТ подписа 
споразумение 
с китайски 
университет 

Учени от УХТ...
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РезюмеРезюме
Изследвана е способността на два щама 

Saccharomyces cerevisiae (Бордо и 8-11) да продуци-
рат висши алкохоли при различни условия на провеж-
дане на алкохолната ферментация на гроздова каша 
от сорт Каберне совиньон. Проследено е влиянието на 
температурата (20оС, 24оС, 28оС) и процента дрождена 
култура (2%, 3%, 4%) върху общото количество висши 
алкохоли, синтезирани в хода на процеса. Проучвани-
те щамове продуцират най-много общи висши алкохо-
ли при температура 24оС. С увеличаване на количе-
ството дрождена култура, нараства и тяхното съдър-
жание. При двата щама концентрацията на висшите 
алкохоли се повишава значително в хода на бурната 
ферментация до 10-ден, след което в периода на тиха-
та и ябълчено-млечнокиселата ферментация количе-
ството им се изменя незначително. Чрез газовохрома-
тографски анализ в опитните вина са идентифицирани 
2-бутанол, пропанол, изобутанол, бутанол, изопента-
нол, пентанол, хексанол, хептанол и 2-фенилетанол. 
При температура 24оС щамовете синтезират най-голя-
мо количество от всички идентифицирани висши ал-
кохоли, с изключение на 2-бутанол и бутанол (Бордо) 
и пентанол (8-11). В получените вина, ферментирали 
с двата щама, количеството на общи висши алкохоли 
е сходно. Не се наблюдава зависимост между тяхното 
общо количество и дегустацинната оценка на вината.

Ключови думи: Saccharomyces cerevisiae, алко-
холна ферментация, вино, висши алкохоли.

Influence of alcoholic 
fermentation conditions on the 
synthesis of higher alcohols from 
Saccharomyces cerevisiae strains 
in Cabernet Sauvignon wines

Assoc. Prof. Tatyana Yoncheva, PhD
Institute of Viticulture and Enology, Pleven, 1 Kala tepe str.

e-mail: t_ion@abv.bg

AbstractAbstract
The ability of two strains Saccharomyces cerevisiae 

(Bordeaux and 8-11) to produce higher alcohols under 
diff erent conditions of alcoholic fermentation of Cabernet 
sauvignon grape pulp was studied. The infl uence of 
temperature (20°C, 24°C, 28°C) and the percentage of 
yeast culture (2%, 3%, 4%) on the total amount of higher 
alcohols synthesized during the process was monitored. 
The studied strains produced the most common higher 
alcohols at a temperature of 24oС. As the amount of yeast 
culture increased, so did their content. In both strains the 
concentration of higher alcohols increased signifi cantly 
during the rapid fermentation up to 10 days, after which in 
the period of quiet and malolactic fermentation their quantity 
changed insignifi cantly. 2-butanol, propanol, isobutanol, 
butanol, isopentanol, pentanol, hexanol, heptanol and 
2-phenylethanol were identifi ed in the experimental wines 
by gas chromatographic analysis. At 24oC the strains 
synthesized the greatest amount of all identifi ed higher 
alcohols with the exception of 2-butanol and butanol 
(Bordeaux) and pentanol (8-11). In the obtained wines 
fermented with the two strains, the amount of total higher 
alcohols was similar. There was no relationship between 
their total quantity and the tasting evaluation of the wines.

Key words: Saccharomyces cerevisiae, alcoholic 
fermentation, wine, higher alcohols.

Влияние на условията на 
алкохолната ферментация върху 
синтеза на висши алкохоли от 
щамове Saccharomyces cerevisiae 
във вина Каберне совиньон

доц. д-р Татяна Йончева
Институт по лозарство и винарство, Плевен, ул. Кала тепе 1

e-mail: t_ion@abv.bg
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хода на бурната ферментация до 10-ден, след което 
в периода на тихата и ябълчено-млечнокиселата фер-
ментация количеството им се изменя незначително. 

С увеличаване на количеството дрождена култура, 
нараства и съдържанието на висши алкохоли. 

Щамовете Бордо и 8-11 продуцират най-много ви-
сши алкохоли при провеждане на алкохолната фермен-
тация при температура 24оС, като щам Бордо синтезира 
в най-голямо количество изобутанол, хептанол и 2-фе-
нилетанол, а щам 8-11 - пропанол, хексанол, хептанол 
и 2-фенилетанол. При 24оС щамовете синтезират най-
малко 2-бутанол и бутанол (Бордо) и пентанол (8-11).

При температура 20оС щам 8-11 продуцира по-голе-
ми количества изобутанол (41,7%), изопентанол (12%) 
и пентанол (72,8%) в сравнение с Бордо (еталон). При 
24оС щамът образува по-малко изопентанол (2%), хе-
птанол (17,3%) и 2-фенилацетат (29,7%) спрямо етало-
на, а при 28оС от идентифицираните висши алкохоли 
синтезира по-малко само бутанол (1,2%), изопентанол 
(2,5%) и 2-фенилетанол (40%). 

Не се наблюдава зависимост между общо количе-
ство висши алкохоли и дегустационната оценка на ви-
ната.
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Цените са без ДДС и са в сила от 01. 01. 2019 г. !

Зала №3Зала №3

ФНТС ВИ ПРЕДЛАГА
КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ:

Специалисти-консултанти за 
разработване на проекти, свързани 
с технологични иновации, финансова 
политика, патентна защита и др... 

Федерацията на научно-техниче-
ските съюзи ще ви осигури конфе-
рентни и изложбени зали, симултан-
на техника, отлични възможности 
за провеждане на вашите събития, 
промоции, коктейли.

Спестете време, средства и 
енергия като се възползвате от ком-
плексните услуги на Федерацията и 
удобните зали от 14 до 250 места, в 
центъра на София.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

София, 1000 , ул. „Г. С. Раковски” №108
Национален дом на науката и техниката
тел: 02/ 987 72 30  БЕЗПЛАТНО, факс: 02/ 987 93 60

ни

Делнични дни
      Зала,  

брой места до
2 часа

до
4 часа

над
4 часа

до
4 часа

над
4 часа

Зала №1 (85 кв. м) 119 лв. 225 лв. 310 лв. 275 лв. 390 лв.

Зала №2 (40 места) 119 лв. 215 лв. 295 лв. 265 лв. 340 лв.

Зала №3 (90 места) 190 лв. 285 лв. 360 лв. 360 лв. 425 лв.

Зала №4 (250 места) 395 лв. 495 лв. 495 лв. 595 лв.

Зала №105 А (54 места)    109 лв. 200 лв. 295 лв. 255 лв. 340 лв.

Зала №108 69 лв. 89 лв. 105 лв. 135 лв.

Зала №109 (до 27 места) 85 лв. 105 лв. 140 лв. 140 лв. 190 лв.

Зала №302 (14 места/ 65 лв. 89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.

Зала №312 (до 25 места) 85 лв. 105 лв. 140 лв. 140 лв. 190 лв.

Зала №315 (14 места) 69 лв. 89 лв. 105 лв. 135 лв.

Зала №507 (20 места) 72 лв. 95 лв. 130 лв. 130 лв. 175 лв.

Зала №4 Зала №4 
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Храни и наука 2020
Брой 3-4/2020

Препоръки относно безопасността на 
храни и опаковки по отношение на 
COVID-19
Доц. Валентина Христова – Багдасарян, 

Жулиета Тишкова

Национален център по обществено здраве и 

анализи, София

Ключови думи: SARS-CoV-2, опаковки за 

храни, препоръки за безопасност на храни и 

опаковки, хигиенни мерки

Необходимост от въвеждане на 
мониторинг на хранителни заболявания, 
причинени от Vibrio parahaemolyticus
Гл.ас.д-р Гергана Крумова-Вълчева, 

проф.д-р Йордан Гогов

Национален диагностичен 

научноизследователски 

ветеринарномедицински институт - София

Ключови думи: V. parahaemolyticus, 

двучерупчести мекотели, мониторинг, 

хранителни заболявания.

брой 5/2020

Нормативни изисквания при употреба на 
защитени наименования на земеделски 
продукти и храни, предлагани на пазара 
в ЕС
Проф. д-р Йордан Гогов1, 

гл. ас. д-р Гергана Крумова-Вълчева2

1– Българска асоциация на акредитираните 

лаборатории за изпитване и диагностика, 

Пловдив 

2 –Национален диагностичен 

научноизследователски 

ветеринарномедицински институт,  София 

Ключови думи: защитени наименования, 

традиционни технологии, европейско и 

национално законодателство

брой 5/2020

Пиво с по-висок антиоксидантен капацитет 
чрез добавяне на билки – мента и 
маточина (Mentha × piperita и Melissa 
offi  cinalis)
Гл. ас. д-р Ива Томова1, 

проф. д-р Габриела Маринова1, 

доц. д-р Иванка Петрова2, 

доц. д-р Иван Иванов2, 

гл. ас. д-р Надежда Петкова2, 

гл. ас. д-р Мина Тодорова2

1 –  Институт по криобиология и хранителни 

технологии (ИКХТ) – София, 

2 – Университет по хранителни технологии – 

Пловдив

Ключови думи: антиоксидантна активност, 

полифеноли, антоцианогени, флавоноиди, 

ферментация, пивни дрожди, мента, маточина

Брой 6/2020

Анализ на напитки за съдържание на 
синтетични подсладители
Светла Петрова, 

Валентина Христова-Багдасарян

Национален център по обществено здраве и 

анализи, София

Ключови думи: синтетични подсладители, 

безалкохолни напитки, HPLC – UV метод, 

Европейско законодателство

Брой 9-10/2020

Влияние на условията на алкохолната 
ферментация върху синтеза на висши 
алкохоли от щамове Saccharomyces 
cerevisiae във вина Каберне совиньон
Доц. д-р Татяна Йончева

Институт по лозарство и винарство, Плевен, 

e-mail: t_ion@abv.bg

Ключови думи: Saccharomyces cerevisiae, 

алкохолна ферментация, вино, висши 

алкохоли.
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Food and Science 2020 
Issue 3-4/2020

Recommendations on food and packaging 
safety in the context of the COVID-19 
pandemic
Valentina Christova-Bagdassarian, 

Julieta Tishkova

National Center of Public Health and Analyses

Keywords: SARS-CoV-2, food packaging, 

recommendations for food safety and 

packaging, hygiene measures

Need for introduction of monitoring on 
foodborne diseases caused by Vibrio 
parahaemolyticus
Gergana Krumova-Valcheva, Yordan Gogov

National Diagnostic and Research Veterinary 

Medicine Institute-Sofi a

Keywords: V. parahaemolyticus, bivalve 

molluscs, monitoring, foodborne diseases

Issue 5/2020

Regulatory requirements for the use of 
protected names of agricultural products and 
foods, marketed on the EU market
Prof. Yordan Gogov1, 

chief assistant Gergana Krumova-Valcheva2

1 Bulgarian Association of Accredited Laboratory 

for analyses and diagnostic – Plovdiv
2 National Diagnostic and Research Veterinary 

Medicine Institute - Sofi a

Keywords: protected designations, traditional 

technologies, European and national legislation.

Issue 5/2020

Beer with higher antioxidant capacity by 
adding herbs - peppermint and lemon balm 
(Mentha × piperita and Melissa offi  cinalis)
prof. PhD Gabriela Marinova1, 

assoc. prof. PhD Silvia Mileva1, 

assoc. prof. PhD Ivanka Petrova2, 

s.as. PhD Iva Tomova1, 

assoc. prof. PhD Ivan Ivanov2, 

s.as. PhD Nadejda Petkova2,  

s.as. PhD Mina Todorova2

1-Institute of Cryobiology and Food 

Technologies, Sofi a; 

gabriela.i.marinova@gmail.com, 

2-University of Food Technologies, Plovdiv

Keywords: antioxidant activity, polyphenols, 

anthocyanins, fl avonoids, fermentation, brewing 

yeasts, peppermint, lemon balm

Issue 6/2020

Analysis of synthetic sweeteners in 
beverages
Svetla Petrova, Valentina Christova-Bagdassarian

National Center of Public Health and Analyses, 

Sofi a

e-mail: s.chavdarova@ncpha.government.bg

Keywords: Synthetic sweeteners, Soft drinks, 

HPLC - UV method, European legislation

Issue 9/2020

Infl uence of alcoholic fermentation 
conditions on the synthesis of higher 
alcohols from Saccharomyces cerevisiae 
strains in Cabernet Sauvignon wines
Assoc. Prof. Tatyana Yoncheva, PhD

Institute of Viticulture and Enology, Pleven; 

e-mail: t_ion@abv.bg

Key words: Saccharomyces cerevisiae, alcoholic 

fermentation, wine, higher alcohols.
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“ПИЛ КО” ЕО ОД        “ПИЛ КО” ЕО ОД        

Производство и преработка 
на пти че ме со

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

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

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: ректор: тел.: +359 32 643 005

факс: +359 32 644 102
rector_uft@uft-plovdiv.bg
http://www.uft-plovdiv.bg

УХТ, Пловдив
Катедра „Биотехнология”
разполага със съвременна 

апаратура за извършване на:

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

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

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

САЛОН ЕООД
Производство 

на хлебни и сладкарски 
изделия, локуми, халва, 

филиран бадем, филиран 
фъстък, фондан.

èíæåíåðèíã

®

6000 Стара Загора, ул. Христо Ботев 117 А,
Тел: 042 622 201; 627379; 601870,

e-mail: thi@mbox.contact.bg;
sales@thermohran.com;
www.thermohran.com 

Машини и технологични 
линии за консервната 

промишленост.
Топлообменници и 

изпарителни инсталации за 
всички отрасли.

EООД „Д-р Грозева - АРОМСА

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

изделия, спирт и опаковки.

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

тел.: 0618/69500
факс: 0618/21709

e-mail:office@zaharnizavodi.com

ТЕА ТРЕЙДИНГ 
ООД

1138 София, кв. Горубляне, ул. Люляк 9
тел/факс: 02 974 50 01, 02 974 50 28

моб.: 088 8915 249, 088 7989 830
e-mail: teatrading@abv.bg, 
www.teatrading.eu

Внос и продажба на 
консумативи за месната 

индустрия. Форми за шунки. 
Витрини за зреене на месо и 

колбаси. 2227 Божурище
бул. Европа 156

тел.: 02 993 2900
факс: 02 993 3225

e-mail: milmex@mail.bg; info@milmex.eu
www.milmex.eu

Производство 
на захарни 
и шоколадови 
изделия, 
диетични 
и диабетични 
продукти

Милмекс ООДМилмекс ООД

www.intrama-bg.com

INTRAMA TF Control
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Еленски 
Деликатеси 

Велев

5070 Елена
тел.: 088 877 44 47

e-mail: delikatesivelev@gmail.com

Производство Производство 
на месни на месни 

деликатесиделикатеси

ЕООД

Производство 
на захарни изделия от ориенталски тип: 

халви  – нуга, карамелена, слънчогледова, 
сусамова, бяла халва; локум роза, локум с 

добавки – с орехи, с бадеми, със смокини; локум 
със сини сливи, локум с червени боровинки; 
локум виолетка; различни видове тахани – 

слънчогледов, сусамов бял, сусамов 
пълнозърнест, фъстъчен.

гр. Бургас, кв. “Акации”, ул. “Горазд” 16
тел.: 056 / 84 26 84

e-mail: bul_tat@mail.bg

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

“РАДУЛОВ” ЕООД

Газирани, 
негазирани 

напитки
 

6010 Стара Загора 
Индустриален квартал

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

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

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

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

www.bulgarconserv07.com

Булгарконсерв 
Рупите

Консервирани Консервирани 
зеленчуци. зеленчуци. 
КомпотиКомпоти

Производител на халви от 1999

Халва * Локум * Тахан
гр. Ямбол, п. к. 8600

Производствена база: ул. „Клокотница” 99

Тел.: 046/661838; факс: 046/664727

E-mail: offi  ce@hettrik.bg

www. hettrik.bg

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

Висококачествени 
месни и млечни продукти 

с автентичен вкус

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

телефон: 032 907 000
факс: 032 941 435

имейл: offi  ce@madjarov.bg

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 851 478

Хлебопроизводство и 
сладкарство ЕООД - 

Троян

Производство 
на хляб и хлебни изделия, 

козунаци, погачи, 
дюнерпитки

Генерал Тошево 9500,
 ул. Св. Св. Кирил И Методий 1, 

тел. 057312485
e-mail: alisa_gt@abv.bg 

ДОБРУДЖА ООД

ПРОИЗВОДСТВО 
НА ХЛЯБ 

И ТЕСТЕНИ 
ИЗДЕЛИЯ

1510 София 
жк. Хаджи Димитър 

тел: 02/ 936 72 25, 936 78 06 
e-mail: aea_company@yahoo.com 

www.aeabg.com 

АЕААЕА
Производство 
на сладкарски 

изделия

1528 София, НПЗ Искър, ул. “5007” №1
тел: 02 944 63 46; 02 973 21 39

факс: 02 944 63 46
email: fleks-ko@fleks-ko.com; 

www.fleks-ko.com

ЕВРО-ТРЕЙД М 
ООД

Производство на бели, цветни 
и напечатани самозалепващи 
етикети. Печат и щанцоване 

на алуминиево фолио 
за капачки. Опаковки от 

специализирани фолиа за 
масла.

бизнессправочник



Уважаеми приятели на списание ХВП, 

Благодарим на всички Вас, които бяхте с нас през тази тежка за всички ни година!
Благодарим на тези, които избраха да се информират за ставащото в света на хранителна-

та и питейна индустрия от нашите страници. 
Благодарим на онези, които избраха нашите страници като възможност за нови бизнес кон-

такти – да ви информират за своите постижения, за своите продукти и услуги, с които мо-
гат да са ви полезни. 

Защото това е една от целите ни като специализирано списание: да бъдем мост между вас 
и онези, които ви снабдяват с необходимите суровини, машини, опаковки и други неща, без 
които вашата дейност би била немислима. Със своето участие на страниците  ни, рекламода-
телите, въпреки всички трудности на времето, допринесоха да имате възможността да полу-
чавате и четете своето списание. 

Ние сме убедени, че връзката рекламодател - медия - читател е не само икономическа, но 
и прагматична дейност, осигуряваща полезна приложна информация. Вярваме, че нашите ре-
кламодатели са доволни от своето представяне на страниците на сп. ХВП, а чрез него и пред 
многохилядните потенциални читатели в интернет, и че взаимноизгодното ни партньор-
ство ще продължи и занапред въпреки трудностите.  

Затова с искрена благодарност пожелаваме на всички наши рекламодатели преодоляване на 
трудностите през Новата година и развитие на бизнеса!

Агрифлекс

Алименти Омнилаб

Акварор

АНЛ – България

АРСТ

Артемис

Акумпласт

Александрис инж.

Астел

Атепласт

Беб био ензима

Биоком Трендафилов

Бомар

Готи Петрунов

Гранд Аксес

Датра

Дерек

Джули пак

Д-р Грозева – Аромса

Евро трейд М

Изофлор 

Интрама

Интерхема

КУК България

Конбул

Лактина

Лесафр България

Мото-Пфое

ОМЕГА Ж

Орион Матеев

Пана груп

Пантелей Тошев

Порше БГ 

Полифол

Промилк-Николов

Радиком

Ребранд

Рудиком

Сан Макс Трейд

СК

ТЕА трейдинг 

Термохран инженеринг

Технокон

Тракийски университет

Унистър

Хелфи пластик

ЦСБ Систем България

Нека за всички ни 2021 година да е здрава, 
щастлива, спорна и плодотворна!



Международна изложба

за лозарство и винарство
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