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Здравейте,
уважаеми читателю,
Като споделям с вас, че не ми се иска да започваме годината
с обръщане назад, вярвам ще ме разберете. Затова нека погледнем напред. Та нали народът е казал, че „Надеждата умира
последна…”. А занапред сме предвидили доста неща, наред с издаването на списание ХВП.
Сигурно някои от тях ще ви заинтересуват:
Годината е нечетна, което значи че трябва да актуализираме
Каталога на хранителната и питейна индустрия в България. По
всяка вероятност, в крак с времето, ще го направим и в дигитален вид – на CD. Тук бихте могли да ни помогнете и вие, освен с
включване в него и като изразите своите претенции какъв да
бъде – на хартия или на CD – виж анкетата в сайта ни?
Навярно някои от вас си спомнят, че в началото на века Кооперация ХВП, в партньорство с Виа Експо ООД и ИЦ Алмитест
организирахме Национален конкурс за опаковка в хранителната
индустрия „Приз Пак”. Той успя да спечели интереса на професионалистите и се проведе 5 поредни години, но дойдоха трудните
времена и го спряхме. Като отчитаме все по-нарастващото
значение на опаковката в днешния ден, решихме да възстановим
конкурса „Приз Пак”, за да стимулираме иновациите в тази област. В следващия брой ще публикуваме подробности за него.
Нашият издател, КООП ХВП, продължава организирането
на бизнес пътувания до важни международни форуми, свързани
с хранителната и питейна индустрия. Подробности може да
научавате от списанието и нашия сайт www.fpim-bg.org. Всъщност съветваме ви да го ползвате по-често – освен с актуална
информация, той ще ви бъде полезен и с книгопощата за специализирана литература, страничката с обяви от типа „търсяпредлагам”. Сайтът е удобен и за бърза връзка с нас, като ни
уведомявате за своите постижения и задавате своите въпроси.
В него ще намирате информация и за предстоящите курсове,
които провеждаме в областта на сладкарството. Тази година
сме предвидили да ви изненадаме с някои интересни демонстратори... Все в сферата на сладкото изкуство, готвим и книжка с
рецепти, но всяко нещо с времето си…
И още една информация – навярно вече сте разбрали, че през
2015-та Международен панаир Пловдив събира всички изложения
от нашата сфера в едно и също време – 4-8 март. По този повод, както обикновено правим, ще обединим брой 1 и 2 за 2015г.,
за да дадем възможност на всички, които биха желали да се
възползват от възможността да се представят чрез нас на изложенията, а и пред всички над 7000 потенциални читатели, до
които стига списанието, да се включат в този обединен брой.
Очакваме ви!
Естествено, не мога и да не ви поканя, ако сте забравили да
подновите абонамента си, сторете го сега. Върнете ни по е-пощата попълнения талон, за да сме заедно и през тази година.
Накрая да си пожелаем една по-добра, по-спокойна, по-щедра
и благодатна година!
Петко Делибеев
гл. редактор
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ДДС и изсветляване
на икономиката
Механизмът на намалената
ставка по ДДС просто ще
изчисти нещата, няма да
има икономическа изгода,
няма да има какво да се
дели и какво да се краде.

В репортажа от миналия брой
за честването на Деня на хранителната промишленост подчертах, че един от акцентите,
изведени от изказващите се, бе
проблемът с ДДС ставката за
храните. Тази отдавна болна тема
за отрасъла като че отново излиза на дневен ред и намирането на
верния ход при нейното решаване
със сигурност ще допринесе много за развитието на отрасъла,
ще бъде полезно за държавата, за
потребителите, в крайна сметка
за икономиката ни. Взех повод от
изказването на госпожа Савина
Влахова, председател на Съюза
на мелничарите в България и я
помолих да сподели пред читателите на сп. ХВП своето виждане
по проблема ДДС за храните, за
възможностите за намаляване на
ДДС ставката, за плюсовете и
минусите от това.
Аз лично отдавна поставям
този въпрос. Досега, в предишни
кабинети, не сме имали чуваемост. Темата се подценява, но
тя е от изключително важно
значение за страната и за икономиката като цяло. Какво имам
предвид? Ще дам пример от нашия сектор, защото там съм позапозната. Ако вземем в условни
цифри крайна цена на тон брашно
600лв. в нея има 100 лв. ДДС. Тези
100 лв. са една изключително
примамлива сума, голям марж,
защото никакво производство не
може да реализира марж от 20%.
Когато един производител продава без документи и реализира при-

мерно 80 лв. на тон (при цена 580
лв/тон), този който работи на
600 лв/тон и плаща 100 лв. ДДС е
обречен. В България за съжаление
много мелнични предприятия вече
затвориха, а други са в затруднено финансово положение, защото
независимо, че брашното е продукт с добавена стойност, за
която напоследък много говорим,
и би трябвало да има експортен
потенциал, ние изнасяме пшеница
като суровина.
Оттам нататък, какви са негативните ефекти върху икономиката като цяло. Неплащането на
ДДС означава черен оборот. Черният оборот означава неплащане
на здравни и осигурителни вноски
и негативни последствия за икономиката като цяло. Т.е. практически се получава едно косвено
стимулиране на сивата икономика,
вместо стимулиране, или наймалкото непречене на реалния
бизнес. Получава се абсолютна
неравнопоставеност на участниците в търговския оборот. Нещо
повече, от миналата година нашумя проблемът за отношенията

между български производители
на храни и търговските вериги
– чухме много спекулации, че цените щели да скочат ако се приемат исканията на българските
производители. Но искам да кажа,
че българските производители
и търговските вериги в никакъв
случай не са и не трябва да бъдат
врагове и да враждуват помежду
си. Те са жертва, и едните и другите, на проблема ДДС. Защото
обикновено тук се появява някакъв междинен търговец, които
знаем колко бързо изчезва от
стопанския оборот, опосредства
търговията между производител
и търговска верига, а след това
потъва в мъглата, което си е
чисто източване на бюджета. Не
случайно Съюзът на мелничарите
се обърна към Европейската федерация на мелничарите и направихме обстойно проучване на ДДС
ставките в другите европейски
страни. Никъде няма такава
ставка. (Виж таблицата.)
Ние не може да очакваме, че
сме по-мъдри от всички, които
работят на този принцип. Аз съм
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Приложение на намалени ставки на ДДС в държавите-членки на категориите стоки и услуги,
съдържащи се в Анекс III от Директива 2006/112/ЕС
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Данните са към 1-ви юли 2014г.

 убедена, че ефектът ще бъде ед-

новременно и за бюджета, като
по-добра събираемост на приходите, което ще даде възможност
за социални политики и подпомагане на незащитените слоеве.
Това от една страна. От друга
страна ще даде възможност на
легалния бизнес да заеме полагащото му се достойно място в
стопанския живот, което в момента не е така.
Има и една тежка данъчна
практика, която преследва търговци и производители, които „си
стоят по местата”, за сметка
на техни контрагенти, които изчезват в пространството. Това
е в абсолютно противоречие с
европейското данъчно право, което казва, че данъчният орган
по принцип е този, който трябва
да накаже данъчно задълженото
лице, извършило нарушение. А не
постановявайки задължения на
тези, които намира по адресите
им, както се изразяват нашите
контролни органи. Т.е., да вменява част от своя контрол, или да
прехвърля тежестта на контрола
върху нас, върху тези които си
стоят по местата. Това е една
изцяло порочна практика, която
за съжаление продължава.
Един пример – много от проблемите при търговия със зърно
се решиха с прилагането на обратното начисляване на ДДС,но
след битка, която тече три години. Сега се отчита положителен
ефект за бюджета от двеста
млн. лв. по данни на НАП към август месец. Така че по същия на-
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чин, както Румъния веднага след
обратното начисляване въведе и
диференцирана ставка за брашното, бихме могли да реагираме
и ние. Това при нас не се случва.
Смятам че е въпрос по-скоро на
подценяване на проблема, на липса
на анализ с цифри, който да докаже, че всъщност проблем за бюджета от това няма да настъпи.
Само ще настъпи изсветляване
на икономиката. Защото е необяснимо данните на Националната служба по зърното да сочат
драстично спадане на произведеното брашно! Това навява мисълта, че в изтеклата година на
междувластие отново процесите
са се засилили в посока на спадане на декларираните обороти.
Друг много важен момент,
който сега ми идва наум – непрекъснато се говори за мястото
на Агенцията по безопасност на
храните. Какво визирам – легалният производител е този, който
е проверяван и за безопасност на
храните и за качество. Всичко що
е менте по магазините се появява
именно от фирмите, които изчезват от днес за утре и никой не ги
контролира. А този контрол ще
защити самия потребител откъм
качество и безопасност и, което
е много важно, ще стимулира по
този начин легалната икономика –
това просто ще е създаване на
възможност да се работи нормално. Косвеният ефект ще се
отрази върху заетите в преработвателната индустрия. Ние
сега не сме равнопоставени при
заплащането на нашите работни-

ци. Защото докато ние плащаме
данъци и осигуровки върху брутните заплати на работниците,
от другата страна се изплащат
„черните заплати” и нашите
работници имат по-малък чист
доход. Или за да вземат същите
доходи, ние търпим 30-40% по-висок разход. А това прави легалният бизнес тотално неконкурентен. Няма икономическа логика,
според която нещата трябва да
останат по този начин.
От друга страна НАП прокламираше през миналата година,
след въвеждането на обратното
начисляване, че ще засили контрола. Но нека да сме наясно – не
може да има данъчен инспектор
след всеки камион, не може да
има данъчен контрол при всички
преработватели, легални и нелегални. В никакъв случай не казвам,
че не трябва да има контрол.
Но той трябва да е приложим за
всички. Сега се оказва, че легалният бизнес е под контрол, а оня,
нелегалният си е на принципа
„няма документ, няма проблем”.
Така че контрол нека да има, но
механизмът на намалената ставка по ДДС просто ще изчисти
нещата, няма да има икономическа изгода, няма да има какво да
се дели и какво да се краде. Това
е цялата работа. Не е толкова
сложно.
Просто трябва да се направи
икономически анализ. Аз мисля, че
в преработвателния сектор, специално в храните, производителните предприятия не са толкова
много. Дори да се направи анализ
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вото му е нужно и каквото е необходимо
да вземе от икономиката. За да има здрава
икономика и бюджетът да може да прави
подпомагане. Но само там, където е нужно.
Как виждате решаването на този проблем като действия?
Като действие го виждам със сядане на
една обща маса, което е много модерно, с
говорене и доказване с цифри. Апелирам към
Асоциация за модерна търговия, Произведено в България що се касае до хранителния
сектор, маслопреработвателите, месо и
млекопреработвателите, всички, които сме
подложени на един и същи кошмар, да работим за тази обща маса, в името на общия
интерес.

Петко Делибеев
сектор по сектор, отделно за
мелничарство, отделно за месопреработка, млекопреработка и
т.н., аз мисля, че не са толкова
много цифрите, които да се анализират от МФ и да се покаже
възможност за въвеждането на
намалена ставка, макар и поетапно.
При предишните правителства се чуваше една друга теза –
ако се направи първо за брашното и хляба, ще скочат производителите на книги, учебници,
лекарства и др. Да, има такъв
момент, но това не може да означава никога да не почваме нищо
и да обричаме на провал цели
браншове в отрасъла. Не трябва
да забравяме, че хранителната
индустрия е гаранция за възпроизводството на населението
изобщо. Ако трябва да правим
съпоставка с лекарствата, които наистина също са изключително важни, веднага трябва да
отбележим, че в другите страни
за лекарствата също има диференцирана ставка на ДДС. Но
докато за лекарствата у нас все
пак има Здравна каса, някакво
подпомагане, за ежедневната храна няма подпомагане. Освен това
изкуствено поддържаната чрез
сивата икономика ниска цена субсидира еднакво и бедни, и богати
за сметка на производителите.
А всъщност има нужда цената
да бъде такава, каквато е според
пазара и там където има нужда
от подпомагане, то да бъде за
сметка на държавния бюджет,
който преди това е събрал как-

кадри

Бъдете със силния дух
на самостоятелната
личност!

В

ипуск 2014 на Университета
по хранителни технологии
получи дипломите си на тържествена церемония. 739 абсолвенти завършват висшето си образование в квалификационните степени
„бакалавър“ и „магистър“.
„Бъдете здрави, с висок и силен
дух и самостоятелност на личността, освободени от догми и
предразсъдъци, с висок морал и професионални идеали. Не спирайте да
търсите, не преставайте да вярвате и не забравяйте, че “Знанието е
съкровище, което следва навсякъде
този, който го притежава!”, каза в
приветствието си ректорът проф. д.
т. н. инж. Кольо Динков. Той връчи и
дипломите на пълните отличници.
Гости на церемонията бяха кметът на район „Централен“ Георги

Атанас Урджанов, член на УС на СХП
връчва награда на един от победителите в конкурса.
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Титюков, ректорът на Аграрния
университет проф. Димитър Греков,
представители на корпоративни
организации и бизнеса.
Отличникът на Випуск 2014 Даниела Димитрова от специалност
„Технология на виното и пивото“
поздрави колегите си с абсолвентско слово.
Изявени студенти получиха награди от браншови организации в
сферата на хранителната промишленост. По традиция Съюзът по хранителна промишленост, съвместно
със сп. ХВП, връчва свои награди
„За най-добра дипломна работа
(проект)“ на завършващи студенти.
Тази година носители на наградата
на СХП са:
Технологичен факултет
1. Специалност „Биотехнологии“
Константин Георгиев Минчев
– „Изследване на способността на
плесени, изолирани от плодове на
aronia melanocarpa, да продуцират
охратоксин А и анализ на съдържанието му във вина“.
2. Специалност „Контрол и безопасност на храните от животински произход“
Даниела Георгиева Тосева – „Влияние на белтъчното окисление
върху качествените показатели на
замразено месо от ЕПЖ и свине“
3. Специалност „Технология на
ферментационните продукти“
Чавдар Веселинов Коев – „Изследване на възможностите за инфрачервено изпичане на хляб“.

Технически факултет
1. Специалност „Промишлена
топлотехника“
Инна Георгиева Георгиева – „Изследване на хибриден (pvt) слънчев
колектор
2. Специалност „Компютърни
системи и технологии“
Тома Кирилов Бараков – окс
„Магистър“ – „Анализ и синтез на
логически схеми“
3. Специалност „МАХВП“
Галина Петрова Ангелова – „Изследване процеса етикетиране с
термосвиваеми етикети“
Стопански факултет
1. Специалност „Индустриален
мениджмънт“
Зорница Василева Дербатова
– “Мотивация и мотивационно управление в българските предприятия”
2. Специалност „Туризъм“
Мая Христова Сотирова – “Национални особености, традиции и
фолклор в Долен Рупчос”
3. Специалност „Хотелиерство и
ресторантьорство“
Ивайло Радостинов Минчев
– “Национални особености на традиционната кухня в Бургас и Бургаска област”
Празникът на завършващите бе
обогатен с изпълненията на Музикалната формация „Folk five +“, която
поднесе модерни инструменталнопесенни изпълнения в препълнената аула „Проф. Милен Бешков“.

интервю
При връчването на дипломите на абсолвентите випуск
2014 доста често след имената на отличниците следваше
информация, че са от специалност “Безопасност на храните”.
Всъщност, тази специалност е сред сравнително новите в
УХТ и е извикана на живот от потребностите на времето,
подчинени на все по-високите изисквания към качеството и
безопасността на храните. Нещо повече, за да се отговори
на тези потребности е създаден нарочен Център за
интердисциплинарно обучение по безопасност на храните.
Ръководител на Центъра е проф. Ангел Ангелов, когото
помолих да даде малко подробности за специалността и за
възможностите на специалистите, които я завършват.

Атрактивна
специалност,
полезни кадри

другите колеги се притесняваха,
че от техните специалности ще
идват при нас. Но това е свързано
и с идеята за новото обучение
бакалавър- магистър. По наше
виждане обучението за магистър
трябва да бъде по-фокусирано
върху даден проблем от науката
или технологията, докато бакалавърското образование трябва да
даде една обща база – хранителен
технолог.

Н

С каква квалификация завършват тези хора. Могат ли да си вадят хляба и като технолози, ако
не намерят работа, свързана с
квалификацията по безопасност
на храните.
Това е много важен въпрос. Те
като цяло са технолози – голяма
част от тях, 80% са технолози,
които завършват бакалавърска

ай-голям интерес към
тази специалност имаше
от технологичния факултет – 62-ма магистри,
редовно и задочно обучение, което наистина за нас бе неочаквано
голям брой. Предната година бяха
34. Но то е очаквано на базата на
големия интерес, който има към
специалността в днешно време.
Като цяло идеята за тази
специалност започна да се
развива от 2008 година на
базата на един колектив от
колеги, преподаватели в
Университета, които работехме в областта на безопасността на храните и бяхме в
голяма полза за промишлеността. Тогава започнаха да
се внедряват ДПП, НАССР.
По това време у нас малко
се знаеше за тези неща. А
в нашия Университет има
шест-седем човека, които са
одитори по Системи за управление на качество и безопасност и точно тези хора
бяха в основата на идеята
да се направи програма, по
която да може да обучаваме
и технолозите, за да могат те

сами да посрещат тези нужди съобразно закона. В основата бяха
проф. Моллов, аз, проф. Драгоев
и проф.Хаджикинов, разбира се
и с подкрепата на тогавашното
ръководство. Имаше доста дискусии при създаването на тази
специалност, поради осъзнатият
вече факт, че тя е атрактивна,
привлекателна за студентите и



9
12/14

интервю

 степен във всички технологии,

които се изучават в нашия университет. След което преминават
втора степен. Така че могат да
бъдат и технолози, технолог по
производството на хляб примерно, но той също може да бъде и
мениджър по качество в завод за
производство на мляко и млечни
продукти. Освен промишлеността,
има доста контролни лаборатории вече – частни и държавни,
а също така тези кадри могат да
работят и в Българската агенция
за безопасност на храните. Бих
казал, че виждането в структурата
на БАБХ и областните дирекции
да навлязат технолози, а не само
ветеринарни лекари също спомогна за този голям интерес към
специалността. При нас постоянно се обучават по три-четири
инспектори от областните дирекции, за да получат квалификация
като магистър по безопасност на
храните. Това им дава възможност
да се развиват и в своята дейност
като инспектори.
Дисциплината съумява ли да
обедини проблема за безопасност
на храните при различните производства, където изискванията
са много специфични?
Подходът, който ние залагаме,
е процесен подход. Аз се занимавам с безопасност от микробиологична гледна точка, проф. Моллов
се занимава по отношение на
регулация, закони, нормативна
база, проф. Драгоев се занимава
със Системи за управление на
качеството, друг колега се занимава с Интегрирани системи за управление на качеството. И всичко
това покрива аспектите в безопасността на храните, а не в храните
например специално от млечен
произход. Всеки от нас покрива
дадена област от Безопасността
на храните.
Първият випуск с тази специалност е излязъл 2011г. Имате ли
обратна информация за реализацията на тези хора?
Аз ще започна с реализацията на току що завършилите 64
човека. При тях над 95% работят
– било то като задочни студенти,
които идваха да се обучават и се
върнаха с тази нова квалифика-
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ция, било то редовни студенти,
които се реализираха веднага
след завършването – от юни месец насам. Така че голяма част
се реализираха. Същото е по
отношение и на останалите. И
това не е случайно, тъй като производството има нужда, има глад
за подобни специалисти с такава
квалификация. Нашите студенти
са в курса на най-новите изисквания в тази проблематика и влизайки в производството веднага
могат да прилагат най-актуалните
изисквания по отношение на безопасността на храните. Бих казал,
че студентите от тази специалност
имат един висок процент на реализация.
В нашия отрасъл има различни
фирми,но преобладават малките.
С какво вашият специалист ще
бъде полезен на работодателя,
за да си позволи да го наеме на
работа?
На първо място със знанията,
които получава и които са много
актуални и бих казал от голяма
полза, тъй като са пречупени през
уменията, които ние имаме като
преподаватели. Аз споменах в
началото, че ние активно работим с производството, постоянно
сме в услуга на производителите.
Това, което виждаме и което научаваме от производството ние
прехвърляме към нашите студенти и те излизат вече с определени
практически умения и знания.
Ние провеждаме разработване
на НАССР системата, от началото
до края, залагаме много на обучението за одит – другият съществен елемент. Така че те могат да
работят и като одитори, и като
инспектори. Освен това придобиват достатъчно добри познания за
нови начини за анализ и контрол
на опасностите в храните. Практически ние ги запознаваме като
посещаваме предприятия, в които
има внедрени системи за качество
на храните и безопасността. От
тази гледна точка бих казал, че те
излизат почти подготвени самостоятелно да започнат да развиват
нещо, което не се знае в момента
от собственика на фирмата, защото той не е длъжен да познава
всички тези елементи.
Не на последно място някои от

тях започват и личен бизнес – създават фирми, които се занимават
с консултантска дейност. И неса
малко такива хора при нас – започват постепенно и някои вече
имат добри резултати.
И още нещо – понеже ние в
Университета освен с преподаване, което е важно, би трябвало
да се занимаваме и с наука и с
преподаване извън Университета,
при нас е традиция да се занимаваме със семинари и различни
курсове за обучение по някои
актуални нови методи. През следващата година, още февруари
месец, ще имаме ново обучение.
Преди няколко месеца премина
едно обучение за безопасност на
храните за учители от средните
училища, които се занимават с
тази тематика. Реализирахме и
обучение на инспектори от БАБХ,
което се провежда в нашия център от нашите специалисти. Стараем се да укрепваме тези връзки
с Агенцията, с училищата, от които
идват при нас ученици които обучаваме лятно време и те започват
да възприемат идеите за безопасност на храните.
Работим също и по отношение на изследвания, свързани с
безопасността на храните като
цяло, както на национално, така
също и на международно ниво.
Сега очакваме с голяма степен на
вероятност да бъде одобрен един
наш проект от новата програма
Хоризонт 20-20. Той е свързан
с осигуряване на качеството по
отношение на конското месо в
месните продукти. Една актуална
тема, като по-конкретно нашата
задача ще бъде да разработим
молекулярно-генетични методи за
определяне на наличие на други
меса, освен обявените на етикета.
Така че и в тази връзка се стараем да развиваме нашата дейност
по отношение на безопасността
на храните. Затова бих казал, че
Центърът за интердисциплинарно
обучение се оформя като една
стабилна единица в общата визия
на Университета.
Петко Делибеев

ЕС перспективи

За 2015 г.
опростяването
е водещ
приоритет
На 3 декември 2014 г., на среща на
Комисията по земеделие и развитие на
селските райони в Европейския парламент
Комисарят Фил Хоган сподели своите
виждания за работата на Комисията през
Новата година. Предлагаме на вниманието
ви изказването на комисар Хоган.

К

акто вече споменах пред
вас преди два месеца, Европейската комисия е
твърдо решена да работи
в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Желанието ми е да
наложа духа на съвместната работа
с тази Комисия, с която да се срещаме често и да се възползваме от
всички възможности за обмен на
позиции и обсъждане развитието на
политиката.

Растеж и работни места

Земеделието и развитието на
селските райони формират елемент
от приоритета за стимулиране на
растежа, инвестициите и разкриването на работни места, заложен в
самото ядро на Комисията Юнкер.
Всъщност аз вече започнах да работя със заместник-председателя на ЕК
Катайнен в проектния екип, свързан
с реализацията на този приоритет.
В качеството си на стратегически сектор селското стопанство има
всички основания да даде основополагащ принос за сбъдването на
новата икономическа програма.
Ето и няколко ключови цифри:
 Имаме 25 милиона фермери: селските райони представляват
50 процента от територията на ЕС;
 Секторът на селското стопанство и храните осигурява 7 процента от заетостта и 3,5 процента от
добавената стойност в Общността;
 Селските райони поддържат

20,6 процента (или 46,1 милиона) от
работните места в ЕС.
В контекста на нарастващото
търсене на храни в световен мащаб
секторът на селското стопанство и
храните се явява четвъртият найголям експортен сектор в ЕС: за последните пет години той увеличава
стойността на своя износ със 70 процента (по-бързо от цялостния износ
от Общността).
Налице са важни двупосочни
връзки с други сектори (от производството на торове и препарати до
изследователската и развойна дейност), да не споменаваме и ключовата роля, която този сектор изпълнява за икономическото развитие на
селските райони.
Прилагането на новата ОСП
предлага великолепна възможност
за максимизиране на приноса към
растежа и разкриването на работни
места:
 Нарастващата пазарна ориентация стимулира модернизацията
на сектора;
 Новата Обща селскостопанска политика ще бъде основополагащ двигател за стимулирането на
инвестициите в селските райони и
подкрепата на стартиращи предприятия и иновативни проекти;
 С акцента върху изследователската дейност в сферата на
селското стопанство европейските
фермери ще получат по-добър достъп до знанието и по този начин ще

увеличат своята производителност.
С цел да бъде извлечен максимумът от потенциала на земеделския
сектор от гледна точка на растежа,
заетостта и инвестициите, понастоящем Европейската комисия работи
и в посока подобряване на достъпа
до финансиране за фермерите, и
преди всичко за младите фермери,
които стартират своето кариерно
развитие в областта на селското
стопанство. В тази насока работим в
тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка.
Младите фермери са от особена
важност за бъдещето на земеделието на ЕС от гледна точка на растежа,
конкурентоспособността, работните места и инвестициите. Селскостопанският сектор на Общността
все още се характеризира със застаряло – и в немалко страни членки
застаряващо – население, заето в
сферата на земеделието, въпреки че
в последно време в тази насока се
забелязват някои признаци на подобрение.
Както знаете, за първи път в рамките на петдесетгодишната история
на ОСП първият стълб разполага със
специален инструмент за подкрепа
на младите фермери, който е задължителен за държавите-членки. За
първите пет години те ще получават
25 процента допълнителни средства
върху базовите плащания.
В допълнение съществува и
широка гама мерки в подкрепа на
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възможността да опростим и другите правила в рамките на новия режим на директни плащания, стига да
не преразглеждаме базисните политически решения около реформата
от 2013 г. в тази област, договорени
по демократичен ред и ратифицирани от вас, уважаеми депутати.
Четвърто, искам задълбочен
анализ и на правилата за географските индикации. Географските индикации помагат на производителите на храни да печелят повече пари
и да поддържат заетостта в провинцията. Моето желание е този процес
да продължи и да се разрасне; искам
също така да съм сигурен, че правилата, които прилагаме в тази област,
са толкова ефективни и прости, колкото това е възможно.
Уверен съм, че щом обединим
усилията си, ще съумеем да постигнем реална промяна за фермерите
и другите бенефициенти, като в същото време ограничим в значителна
степен и административното бреме
за страните-членки.

Пазарна ситуация

По отношение на пазарната ситуация следва да подчертая, че се запознах внимателно с изразените от

телефон: 02/862 11 21

вас опасения и вече работя по някои
възможни решения на определени
непосредствени предизвикателства
пред нашия селскостопански сектор.

Руското ембарго

На първо място, напълно наясно
съм с влошаващите се пазарни условия в сектора на млякото и млечните
продукти, допълнително изострени
от ефектите на руското ембарго, и с
негативното им влияние върху производителите и преработвателите
на мляко.
Наскоро Комисията прие допълнителни пазарни мерки, с които
удължи достъпността до подпомагане на частното съхранение и публични интервенции и след 1 януари
2015 г. Това е от съществена важност, за да сме сигурни, че мрежата
за гарантиране на безопасност остава активна и функционална, което от
своя страна допринася за стабилизирането на пазара.
Освен това въведохме и допълнителна целева подкрепа за млекопроизводителите, като продължаваме да следим отблизо и ситуацията във всички държави, засегнати от
ембаргото.

Що се отнася до другите сектори,
Комисията продължава внимателно
да следи развитието на ситуацията.
Напълно наясно съм, че икономическите перспективи пред някои от
засегнатите от руското ембарго продукти никак не изглеждат добре. Порано през тази година Комисията
реагира бързо, като разгърна серия
мерки в помощ на засегнатите фермери и производители, и възнамеряваме да поддържаме своята бдителност спрямо така възникналия
проблем, чието геополитическо и
икономическо значение за европейското земеделие е безспорно.
Както знаете, предприетите до
момента мерки включват:
Мерки за стабилизиране на пазарите за производителите на праскови и нектарини, приети това лято
и довели до изтеглянето на 33 293
тона от пазара. В допълнение към
това, с оглед улесняване разкриването на нови пазари, увеличихме и
бюджета за популяризиране на тези
продукти.
Мерки за стабилизиране сектора на бързооборотните плодове и
зеленчуци, включващи изтегляния,
реколтиране на зелено и откази от
реколтиране, в резултат на които от
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пазара бяха изтеглени 335 000 тона.
На 29 септември бяха въведени
по-нататъшни и по-целенасочени
по своя характер мерки в сферата на
плодовете и зеленчуците, чието прилагане продължава до края на 2014 г.
По тази схема от пазара бяха изтеглени над 100 000 тона продукция.
Позволете ми обаче да скицирам
също така една по-широка и по-позитивна картина. Сравнявайки септември 2014 със септември 2013 г.,
виждаме, че стойността на изнесените от ЕС селскостопански и хранителни продукти е нараснала с почти
500 милиона евро. В светлината и на
по-слабото евро, това се явява още
едно доказателство за капацитета на
Общността да се адаптира към новата геополитическа конюнктура и да
открие алтернативни дестинации за
своята продукция.

Глобалните пазари

В действителност нарастващото
в световен мащаб търсене продължава да играе ролята на ключов
двигател за растежа на европейското земеделие. Тази тенденция потвърждава значимостта на нашата
стратегия, от една страна, да разкриваме пазари, и от друга, да гарантираме подходящата защита на
високостойностните продукти на ЕС
по целия свят.
В много от водените в момента
двустранни търговски преговори,
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включително по линия на Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (TTIP), Общността защитава агресивни позиции
в областта на селското стопанство.
Ще бъда особено активен в своята
поддръжка за разкриване на международни пазари за висококачествените европейски продукти, като тук
е мястото да повторя ангажимента,
който поех по време на изслушването ми: европейските стандарти
и чувствителните ни сектори
няма да бъдат пожертвани на
олтара на търговските сделки.
По тези въпроси вече съм информирал както американския търговски
представител Майк Фроумън, така и
държавния секретар по земеделие
на САЩ Том Вилсак.

Хранителната верига
Запознат съм със съществуващите проблеми във функционирането
на хранителната верига. В резултат
от ускорената концентрация на търговски вериги на дребно и преработвателни предприятия получаваме
неравнопоставеност в преговорите,
от която страда голям процент от
фермерите. Необходимо е да увеличим усилията си за преодоляване на
този дисбаланс на тежестта в процеса на договарянето. Ще работя
заедно със своите колеги в посока
адресиране на тези опасения и подобряване дистрибуцията на добавена стойност по
веригата на доставките на храни. Бих
желал също така да
поздравя Европейския парламент за
работата, свързана
с изясняването и
разрешаването на
този казус.
Отново подчертавам онова, което
казах при последното си явяване
пред вас в Комисията по земеделие.
Ще разгледам всички опции, включително – стига да са
осъществими – и
законодате лните
предложения, способни да разрешат
проблема в интерес на справедливото функциониране на хранителната
верига.

Програмите за развитие на
селските райони
Във връзка с разписването на
Програмите за развитие на селските
райони на национално и регионално равнище, до момента сме получили 116 от общо 118 програми, а
около 80 писма със забележки вече
са изпратени на вниманието на съответните управляващи органи.
Вече сме на етапа, когато в найскоро време предстои стартът на
прилагането на първите програми.
Според нашата оценка около 8 програми ще стартират до края на настоящата година. Други 13 до 15 няма
да бъдат открити, но ще получат статус „готови за прилагане“ и следователно ще отговорят на условията по
процедурата за отлагане, тоест ще
стартират преди края на март 2015г.
Прилагането на оставащите програми ще започне след ревизията на
Многогодишната финансова рамка
и изменението на бюджета през второто тримесечие на 2015 г.
Трябва да признаем, че закъснялото приемане на Многогодишната
финансова рамка и на Регламента за
развитие на селските райони оказа
значителен ефект върху възможностите на страните-членки да представят своите програми в рамките
на 2014 г., като преобладаваща част
от тях беше изпратена през втората
половина на годината.

Заключителни бележки

Уважаеми членове на Комисията
по земеделие и развитие на селските райони,
Представих ви преглед на моята програма за опростяване, на
актуалното състояние на мерките
във връзка със стабилизирането на
пазара, както и на изключителните
възможности за реализация на европейските продукти на световния
пазар, на напредъка в разписването
на различните програми за развитие на селските райони в рамките на
ЕС и, в заключение, обърнах внимание на това, колко важно е да бъдат
преодолени недостатъците в хранителната верига.
С вашата помощ, с вашата активна ангажираност и подкрепа, можем
да работим заедно с цел да дадем
своя положителен принос за постигане на общата ни политическа цел,
а именно – гарантирането на растежа и създаването на работни места в
рамките на Европейския съюз.

тенденции

Поглед 2015:
Стабилно световно
търсене с предимства
за вина от студен
климат
Макар и консумацията на вино в традиционните държавипроизводителки да е намаляваща, вината в Азия и
Северна Америка печелят все повече приятели. Докато
тенденциите за устойчиво лозарство и вина от страни
със студен климат продължават, винари от различни
държави експериментират с “естествени вина” без сяра и
вина в глинени амфори. Реколтата 2014 ще може да покрие
световното потребление.

Д

обрите
новини за
действащите лица в
международната търговия с вина, които ще
се съберат за пореден
път на ProWein 2015,
водещото международно изложение за
вина и спиртни напитки в Дюселдорф, от 15
до 17 март 2015г. са,
че международният
обмен придобива все
по-голямо значение
в лозаро-винарския
сектор. От 2005г. общият обем на вноса
и износа на вино се е
увеличил от 72 млн.
хектолитра (hl) до 99
млн. hl миналата година. Тази
цифра възлиза на 40% от световното потребление на вино, което
е останало относително стабилно с малки колебания около 240
млн. hl. Въпреки това, според
последния пазарен доклад на
международната организация

по лозарство и винарство (МОЛВ
– OIV), налице са значителни
промени в рамките на държавите-потребителки. Докато във
Франция, Китай, Италия, Австралия и Австрия потреблението
спада, в САЩ, Германия и Гърция
то се повишава.

САЩ – най-големият
потребителски пазар

САЩ станаха за първи път
през 2013 г. най-голям потребителски пазар с 29 млн. hl, главно
поради сериозния спад в потреблението във Франция
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 (28 млн. hl). След тях на трета

и четвърта позиция са Италия
(22 млн. hl) със спад и Германия
(20 млн. hl) с леко покачване на
потреблението. Китай (17 млн.
hl) е на пето място, въпреки че
неговият бърз растеж за предишни години може да е бил
спрян поради правителствената
кампания на страната срещу
корупцията. Независимо от това,
Euromonitor прогнозира, че до
2017 г. Китай може да
стане най-големият пазар за вина в света.
Докато във Франция,
Италия и Китай се пият
предимно местни вина,
то ТОП 3 държавите-потребителки са в същото
време и две от трите
най-важни вносители на
вино в света. Най-големите вносители на вино
и следователно най-важните държави-потребителки на световния пазар
за предходните години
бяха Германия (15 млн.
hl), пред Великобритания (13 млн. hl) и САЩ (11
млн. hl). Много продуценти в САЩ виждат още
потенциал за растеж, тъй
като относително ниската консумация на глава
от населението продължава да расте.

Все още във фокус:
Устойчивост и вина
от студен климат

Независимо от тези
промени в консумираните и търгувани количества, някои тенденции
са актуални в международното лозарство във
всички страни. Екологичното и устойчивото лозарство отдавна вече не
са пазарна ниша. Национални лозаро-винарски
сдружения от държави/
региони като Южна Африка, Калифорния, Чили
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и Нова Зеландия постепенно
са развили своите програми за
устойчивост. Испания, Италия и
Франция вече обработват почти
200 000 хектара лозя екологично. А на ProWein 2015 био вината
се завръщат към редовното си
разпределение по народи по
искане на повечето изложители.
Докато в Европа се набляга
върху сравнително строги и
международно определени

наредби за биологично производство, то извъневропейските държави са склонни към
по-цялостна концепция, която
включва не само отглеждането
на вино, но и социално отговорни аспекти като отношение към
персонала и справедлива търговия. За най-големият биодинамичен производител в света,
чилийската винарска изба Емилияна, изместването към този

ЕС перспективи
В момента Европейската комисия извършва средносрочен преглед на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж “Европа 2020”. Като част
от този процес беше проведена публична консултация,
която приключи през октомври 2014 г.
Представяме ви коментар на Стефано Палмиери, докладчик на ЕИСК (Европейският Икономически и Социален Комитет е консултативен орган на Европейския
съюз) за изготвеното по темата становище, за бюлетина ЕИСК Инфо.

„Европа 2020” –
бъдещето е сега или
никога
ЕИСК инфо: Кризата, от която
излиза ЕС промени значително ситуацията в Европа. Какви последствия ще има това за стратегията „Европа 2020“?
Стефано Палмиери: Нуждаем
се от стратегия, която да намери
ефикасно решение на най-важните
краткосрочни (икономическата
криза) и структурни (кризата на
конкурентоспособността) въпроси,
които влияят на ЕС от доста време.
На стратегията „Европа 2020“
трябва да бъде дадено ново начало,
като гражданското общество действително бъде включено в различните етапи на нейното управление.
ЕС трябва отново да се превърне в
континента, който изпъкваше със
силното си социално сближаване.
40% от днешните работни места
ще изчезнат през следващите 50
години. Трябва да помогнем на работната сила да се приспособи чрез
образование и обучение през целия живот и чрез курсове за преквалификация.
С ЕИСК беше проведена консултация във връзка с преразглеждането на стратегията „Европа 2020“.
Каква е оценката на Комитета?
На този етап оценката на ЕИСК за
стратегията „Европа 2020“ е крайно
отрицателна. Съществува голям
риск да се повтори провалът на

Лисабонската стратегия, а това ще
бъде катастрофално за ЕС. За да се
даде ново начало на стратегията е
необходима промяна на парадигмата от икономически растеж към
устойчиво развитие от икономическа, социална, екологична и междупоколенческа гледна точка.
Какви трябва да бъдат основните приоритети през идните
години по отношение на целите на
стратегията „Европа 2020“?
Основните приоритети трябва
да бъдат да се увеличи заетостта, особено сред младите хора и
жените; да се укрепят мрежите за
социална сигурност, имащи за цел
да намалят бедността и социалното
изключване и да повишат конкурентоспособността на системата на ЕС.
В становището на ЕИСК се
отправят критики към акцента,
който беше поставен върху бюджетните ограничения по време на
рецесията. Можете ли да ни кажете нещо повече по тази тема?
Някои държави членки трябва да
предприемат действия за укрепване
на политиките, насочени към консолидиране на публичните финанси,
но ако политиките на бюджетни
ограничения могат да бъдат прилагани през периоди на стагнация, те
могат да имат отрицателно въздейст-

вие върху растежа и бюджетните
резултати. Точно това се случи в 28те държави членки през последните
пет години (2007 – 2013г.), където
съотношението на публичния дълг
към БВП нарасна с 28 процентни
пункта, от 59% на 87%.
Какво може да направи ЕС, за да
навакса изоставането си в някои
сектори и да запази челната си
позиция в други?
ЕИСК изразява убеждението, че
е необходимо да се приложи паневропейска стратегия „Европа 2020“,
която да бъде наистина интегрирана и да включва:
I) междусекторни политики,
насочени към заетостта, частните
предприятия и социалните предприятия, които са ключови участници в повишаването на конкурентоспособността на ЕС;
II) вертикални политики в подкрепа на основните движещи сили
на европейското развитие, като
промишлена политика, обединяване на енергийните политики, политика в областта на научните изследвания, иновациите и обучението,
политики в подкрепа на единния
пазар, цифровата програма и консолидацията на политиките за социална сигурност.
По http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.eesc-info.34161
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Хляб „Пандитаино”
от Сицилия
Италианското селскостопанско кооперативно дружество
„Вале дел Дитаино”, намиращо
се в сърцето на Сицилия, сред
необятни насаждения от твърда
пшеница, е взело името на територията, в която е, а именно
долината Дитаино, намираща се в
провинция Етна.
Съдружницте, производители на твърда пшеница, създали
Кооперацията през 1976г., като
си поставили за целта да популяризират качеството и високата
стойност на произвежданата
суровина и да я внедрят в производството. За да постигнат
целта си, те се постарали да
изградят вертикална структура,
обхващаща целия производствен
цикъл – от сеитбата, през прибирането и складирането на пшеницата до смилането й на брашно,
производството на хляб и неговата продажба. Кооперативното
дружество разполага със силози
за складиране с общ капацитет
от 60 000 квинтала (1квинтал

(UK) = 50,802 кг), една мелница с
производствен капацитет от 20
квинтала на час и с три производствени линии за хляб с непрекъснат производствен капацитет
от приблизително 26 квинтала
на час. Дневното производство
е от около 150 квинтала хляб.
Продукцията на кооперативното
дружество „Вале дел Дитаино”

Рецепта с един от хлябовете Пандитаино:
Брускети с гъби и още нещо…
Продукти: 8 филии хляб с маслини (Pandi’ con olive1),
8 тънко отрязани парчета варена шунка, 250 г сирене,
магданоз, 600 г пресни гъби, 50 г масло, 1 глава кромид
лук, 1 дл. сметана, половин чаша бяло вино, бульон от
месо, сол и пипер.
Начин на приготвяне:
Нарежете на ситно лука. Запържете го в маслото. Измийте и
нарежете гъбите. Добавете ги и варете докато течността се
сгъсти. Полейте с виното и с един черпак бульон от месото. Оставете на огъня още 5 минути. Накрая добавете сметаната, солта и
пипера и варете още 5 минути.
Наредете филиите от специалния хляб с маслини в подходяща
тава. Покрийте ги с две трети от сварените гъби, с филийките от
шунка и със сиренето. Сложете тавата във фурна, предварително
затоплената до 180OС. Извадете я веднага, щом сиренето се разтопи. Покрийте с останалите гъби и с накълцания на ситно магданоз.
Това е уникално ястие, подходящо за една неофициална, но провокираща апетита ни вечеря.
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има силно пазарно присъствие и е
широко разпространена в сицилианската търговска мрежа. В повече от 900 пункта за продажба
могат да се намерят тридесет
вида хляб, сухари – обикновени или
с подправки, френски кифлички и
английски леки закуски, всички те
с марката „Пандитаино”. Тя вече
е станала синоним за гаранция
на качество, утвърдена е и добре
позната на десетки хиляди сицилиански клиенти.
Успехът на кооперативното
предприятие, днес, след почти 40
години, се измерва с почти 10 милиарда броя продадена продукция.
Данните се отнасят за тази година, като бележат тенденция на
растеж от 25% спрямо предишната година. Този факт прави „Вале
дел Дитаино” солидно и авангардно стопанство. То се включва
в много научно-изследователски
консорциуми за разработване на
нови сортове и продукти. Активно сътрудничи с националните
университети в инициативи за
технологични иновации, за научно-изследователска работа и за
изследвания в областта на зърнената промишленост и относно
перспективите на пазара в сектора.
По интернет: Мая Гелева
www.pandittaino.it

финансиране

Ще отворим най-рано мерките за модернизиране на ферми и
млади стопани, казва Румен Порожанов, изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”, който за втори път пое шефското
място във Фонда. Какво е заварил в Разплащателната агенция и кога ще тръгнат новите европари за агробизнеса и
селата, обяснява Порожанов в първото си интервю, което бе
публикувано в сайта на Фонда в края на 2014г.

Пускаме напролет първите
европари
Г-н Порожанов, какво заварвате при завръщането си във Фонд “Земеделие”?
Фондът е една от най-тежките и сложни административни структури в страната, тъй като управлява два големи европейски земеделски фонда,
сертифицира разходите за рибарската програма,
управлява и близо 300 млн. лв. за национални
доплащания и държавни помощи. Това, което
се случва във фонда в момента, е свързано найвече с управлението и плащанията по Програмата за развитие на селските райони до края на
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 годината. Така че да може всички
входирани заявки, които отговарят на изискванията, да бъдат одобрени и платени. Още повече, че
отново се очертава да не можем
да усвоим бюджета по Програмата
за развитие на селските райони
(ПРСР) за тази година.
Защо пак няма да успеем да
усвоим парите и за каква сума
става дума?
Основните проблеми при усвояването на бюджета по ПРСР
са два. Първо - макроикономическата среда, която като цяло не е
достатъчно благоприятна за бизнеса. Фирмите по-трудно успяват
да осигурят финансов ресурс, за
да реализират проектите си и да
осигурят принадена стойност, от
която да могат да печелят. Именно
свитото потребление в страната
създава проблеми пред тези наши
бенефициенти, които разчитат
основно на реализация или предлагане на услуга на вътрешния
пазар. Тези, които успяват да
направят експортно насочена
продукция, имат своята по-добра
перспектива. Другият проблем е
осигуряването на предварителното финансиране за реализация на
проектите.
Проблемът с КТБ отрази ли се
на усвояването на средствата?
Винаги проблем с голяма
системна банка има отражение
върху цялата икономика. Не прави изключение и голям сектор,
какъвто е земеделието. В КТБ
имаше блокирани средства и на
общини с проекти по ПРСР, и на
частни бенефициенти. Самият
проблем с банката създаде допълнителна по-голяма рестрикция
в отношенията между банковите
клиенти и финансовите институции по отношение на предоставянето на кредити. Проблем за
усвояването на средствата тази
година е и начинът на работа на
самата администрация или по
точно мениджърските решения
във фонда от края на миналата
година до края на месец юли тази
година. Бавени са елементарни
процедури за анекси, за обществени поръчки с по три, шест и
повече месеца. Няма как това да
не се отрази като цяло в забавяне
на усвояването на средствата по
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програмата. Що се отнася до вероятността за загуба на средства,
първоначалните прогнози бяха
за над 100 млн. евро. Мисля, че
ще слезем доста под тази цифра,
не искам да обявявам конкретно
число, но ще намалим загубата с
около 25-30%. Правим всичко възможно да разплатим максимално
бързо допустимите проекти – при
спазване на всички правила, за
да загубим възможно най-малко
средства. Бих искал да спомена и
за другите важни плащания, които
Фондът администрира през декември. През изминалите две седмици по 12 схеми, нотифицирани
за подпомагане в животновъдния
сектор, бяха изплатени близо 130
млн. лева, половината от тях от
Европейския гаранционен фонд.
Платихме и над 71 млн. лв. само
през изминалата седмица по проекти по ПРСР. През настоящата
седмица до празниците очакваме
да направим и много плащания,
свързани с агроекология, необлагодетелствани райони и Натура
2000. Тези плащания ще бъдат над
350 млн. лв. и може да достигнат
дори и по-голям размер. Именно
тези средства, които са по втора
ос на ПРСР, ще са един от основните фактори да се усвои в по-голяма степен заложеният за годината
бюджет.
Земеделският министър Десислава Танева съобщи, че Брюксел
иска да ни наложи корекции. Колко
пари ще трябва да връщаме?
Освен неусвояването на бюджета в зависимост от различните
одити, които се извършват през
целия период на усвояване, Европейската комисия предлага
различни санкции. Те са свързани
основно с общинските мерки
и най-вече с провеждането на
обществените поръчки и с контрола по тях. Всяка година има
и санкции, заради директните
плащания, но с всяка една година
санкциите намаляват. Това, което
анонсира министър Танева, беше
решение за корекция от 60 млн.
евро. Но големият проблем е, че
законодателството у нас е направено така, че създава предпоставки за налагането на корекции.
Най-фрапиращо е това при Закона
за обществените поръчки, въпреки че е съгласуван с ЕК. Одиторите

установяват редица пороци, които според тях нанасят вреда на
европейския бюджет. Именно тези
пороци или практики, за да бъдат
избягвани, трябва да намерят
своето място, както в закона, така
и в наредбите за одобрение на
обществените поръчки.
Какви точно са тези пороци?
Основното са критериите за
оценка, особено когато става дума
за технически параметри при
оферта с критерий икономически
най-изгодна цена. Тези критерии
трябва да са обективни, така че
всеки участник да може сам да
изчисли колко точки би получил
по тях. Цената в никакъв случай
не бива да бъде по-малко от 50%
в оценката. Именно субективизмът, който би могъл да се наложи
при оценките в момента, създава
предпоставки за опорочаване на
процедурите. Трябва да си вземем
много ясна поука и в настоящия
програмен период, който вече
стартира, уредбата да бъде направена по начин, който да минимизира в най-голяма степен подобни
практики. Трябва с българското
законодателство да се легитимират много ясно функциите на контролните органи, в частност Държавен фонд “Земеделие”. Техните
препоръки трябва да бъдат лесно
приложими и задължителни.
Докъде стигнахме с подготовката на новата ПРСР, с новите
правила за директните плащания?
По предложение на страните
членки 2014 г. беше преходна и
по отношение на първи стълб
(б.р. - директните плащания) се
прилагаше начинът на плащане
от предходния период. Тази година трябваше да се използва, за
да се адаптират разплащателните
агенции, законодателството, информационните и картографски
масиви за заявяване на плащанията. Това, което се случи при нас,
е тежко за коментиране. Почти
нищо не се случи в първите шест
месеца, след това работни групи
започнаха частична подготовка.
Но самото адаптиране на законодателство започна едва в края
на настоящата година. В работна
комуникация сме новият мениджмънт на Фонда с Министерството

Европейски съюз

Европейски социален
фонд
Европейски социален фонд
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!
Министерство на образованието и науката
Европейски социален фонд
Договор BG051PO001-3.1.08-0012
Проект „Усъвършенстване на системата за
управление на работните процеси в Университета
по хранителни технологии – гр. Пловдив”

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА
ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
На 4 декември 2014 г. приключи изпълнението на проект BG051PO001-1-3.1.08-0012 „Усъвършенстване на системата за управление на
работните процеси в Университет по хранителни технологии-Пловдив”.
Проектът, с обща стойност 440 824,30 лева е
осъществен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” на
Европейския съюз.
Целеви групи на проекта са студентите, преподавателите и служителите на УХТ.
Извършен е подробен анализ на работните
процеси в Университета, на основата на който
са разработени модели, критерии и мерки за
подобряване качеството на образователните
дейности. Внедрени са софтуерни системи за
управление и контрол на процесите в Университета. Заедно със закупеното оборудване е
изградена обща система за управление на основата на IT технологиите. Учебният процес,
базиран на учебните планове, е електронно
обвързан с отделните дисциплини и преподаватели. За студентите това означава единна
система и онлайн достъп до кандидатстване и
класиране, график на учебните занятия и изпити, генериране на справки, протоколи, класирания за стипендии и общежитие, като се
стигне до получаване на академични справки
и диплома.
Проектът подпомага реализирането на основната задача на УХТ –предоставяне на по-качествени образователни услуги и изграждане
на конкурентоспособни специалисти.
Този документ е създаден в рамките на проект
„Усъвършенстване на системата за управление
на работните процеси в Университета по
хранителни технологии – гр. Пловдив”, който
се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието
на публикацията се носи от УХТ-Пловдив и при
никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното
становище на ЕС и Управляващия орган
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Полезно
обучение
След успешно проведени шест обучения Ви информираме,
че от десети до тринадесети февруари 2015 г. в Университета
по хранителни технологии ше се проведе следващият обучителен семинар на тема “Съвременни аналитични подходи
за осигуряване на качеството и безопасността на храни,
напитки и фуражи“.
Традиционно семинарът се организира съвместно от Центъра за интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология, УХТ и Асоциация
MoniQA, Виена, Австрия. От тази година в организацията на
семинара се включва и Българската агенция по безопасност на
храните.
Целта на обучението е да даде на участниците теоретични и практически знания за актуалните аналитични
методи бързо установяване и количествено определяне
на химични и микробиологични опасности в храни, напитки, фуражи и води.
Програмата на курса обхваща теми, които дават теоретични познания за най-често срещаните видове патогенни
микроорганизми в храните и хигиенните индикатори, за
съвременните бързи методи за микробиологичен контрол и
подходите за тяхното валидиране, както и за изискванията на
Българската агенция по безопасност на храните към обектите
от хранителната верига. Ще бъдат разгледани и принципите
на молекулярно-генетичните методи, конкретно полимеразоверижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми, а
също и методите за контрол на микотоксини и други химични
опасности в храни, напитки и фуражи.
Практическите занятия включват запознаване с алтернативни методи за микробиологичен контрол на патогени в
храни, напитки и фуражи; провеждане на качествено и количествено определяне на патогени със стандартен PCR и с qPCR
метод, анализ и статистическа обработка на получените резултати; качествено и количествено определяне на микотоксини.
В програмата на обучението са включени и фирмени представяния на нови продукти за класически и бързи методи за
химичен и микробиологичен анализ. По време на семинара ще
се проведе и изложение на фирми, предлагащи аналитично
оборудване, реактиви и консумативи за химични и микробиологични анализи.
Занятията ще бъдат извеждани от хабилитирани преподаватели от УХТ, Съвместен геномен център, София, Пловдивски
университет “Паисий Хилендарски”, Тракийски университет
– Стара Загора, служители на Българската агенция по безопасност на храните и Националния център по обществено здраве
и анализи.
Обучението е подходящо за представители на химични и
микробиологични лаборатории, мениджъри по управление на
качеството в хранителни, фармацевтични и др. производства,
служители в регулаторни и контролни органи, научно-изследователски, висши училища, докторанти, студенти и др.
За повече информация:
проф. д-р Ангел Ангелов,
Ръководител на Центъра за обучение
кат. Биотехнология, УХТ.
тел.: 032 634 611
е-mail: angelov@uft-bio.com
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Национален тридневен научнопрактически курс „Етикетиране,
определяне енергийната стойност
на храните; Вътрешни одитори
на системи за управление на
безопасността на храните FSSC
22000/ISO 22002, Система НАССР.“
(4, 5, 6 февруари 2015 г.)
Теми:
 Етикетирането на храните – подробно
разясняване на изискванията на новия Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти. Съставяне на етикети и практически упражнения с дискусия по темата.
 Нормативни изисквания за определяне енергийната стойност на храните – практически упражнения.
 Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните – по
изискванията на FSSC 22000/ISO 22002 (Food
Safety System Certification),
 Общи принципи и прилагане на законодателството (R – 178/2002) на ЕС в областта
за осигуряване на проследимост на храните.
Цел на курса: Представяне на най-новите
изисквания за Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти, определяне на енергийната стойност и Запознаване на
участниците с НАССР системата, одитирането
й, управлението на документи. Представяне
на стандарта FSSC 22000/ISO 22002 (Food
Safety System Certification), който съдържа
изисквания на два стандарта: ISO 22000, ISO
22002-1.
Курсът е предназначен за ръководители
на фирми и служители, които отговарят за
изграждане и/или поддържане на системите
и документацията за управление на безопасността и качеството на храните във фирми и
предприятия, които произвеждат и продават
храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми и др.
При завършване на курса се провежда
тест за оценка на познаване и владеене на
материала от всеки участник, като успешно
преминалите курса получават Сертификат за
успешно завършено обучение
Лектори: Надежда Василева –
сеньор одитор по качество
и безопасност
Проф. Йордан Гогов,
лектор от БАБХ
За допълнителна информация:
СХП
София 1000, ул. Раковски 108, офис 408
тел./факс: (02) 987 47 44; GSM: 0888 72 24 82
инж. Соня Бургуджиева,
e-mail: ufi_sb@abv.bg

Промяна в
Наредба №9
Изплатените до момента средства за животновъдство
през 2014 г. са близо 130 млн. лв. Изцяло преведени са евросубсидиите по Схемите за специфично подпомагане, а в
началото на 2015 г. ще бъде изплатен и остатъкът от 30% от
националните доплащания. Това беше отчетено на Консултативния съвет по животновъдство, на който бяха съобщени
предложенията на Министерството на земеделието и храните за законодателни промени в подкрепа на сектора.
МЗХ ще промени Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата, както и към
храни, предлагани при организирани мероприятия за деца
и ученици. „Наша цел е както да създадем по-добри условия
за развитие на сектора, така и да осигурим здравословна
и качествена храна, особено когато става дума за децата.
Затова предлагаме по-високи изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата“, подчерта министърът на земеделието
и храните Десислава Танева. Предвижда се киселото мляко,
сиренето и кашкавалът, които се предлагат в детските заведения и училищата, да са произведени по БДС, месните продукти, брашното и хлябът да са произведени по утвърдени
стандарти, а лютеницата - по браншови стандарт. Въвежда
се и териториалното ограничение при доставка на определени храни, като се цели осигуряването на свежи продукти,
които са от особено значение за здравословния начин на
хранене при децата в детските градини и учениците.
Предлаганите промени в Наредбата за директните
продажби на продукти от млечните ферми предвиждат в
обхвата на наредбата да се включат и фермите от 2-ра и
3-та категория. Изискването е те да повишат качеството на
произвежданото мляко. Премахва се и ограничението птицевъдите да продават директно не повече от 40% от дневно
добитите яйца.
Друга обсъждана промяна в законодателството бяха
измененията в Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи. „Целта на тези промени е да въведем
дългоочакваното регламентиране на реда за отдаването
на ливади и пасища на животновъди без търг или конкурс.
Това е важна стъпка в използването на пасищата според
тяхното предназначение“, изтъкна зам.-министър Цветан
Димитров. Измененията предвиждат ливадите, пасищата и
мерите от общинския и държавния фонд да се разпределят
на фермерите в зависимост от притежаваните пасищни
животни. Останалите свободни земи ще бъдат включвани
в търг, в който ще могат да участват само собственици на
пасищни животни. В случай че останат още свободни имоти, ще има втори търг, в който няма да има ограничение за
участниците.
По време на Консултативния съвет беше представен и
проект на Наредба за договорните отношения в сектора на
млякото и условията и реда за признаване на организации
на производители, техни асоциации и междубраншови
организации в сектора на млякото и млечните продукти. С
предложения проект се цели да се създадат предпоставки
за устойчивост и развитие на пазара на млякото след приключване на квотната система на 31 март 2015 г.
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Отворени сме за
всички компании
в сектора
Асоциацията на производителите на
безалкохолни напитки в България с нова
управленска структура и още по-амбициозен план за работа през 2015 г.

СПБ в подкрепа
за нашите деца
На поредната среща с журналисти в края на ноември, Съюзът на пивоварите, съвместно с изпълнителните директори на водещите пивоварни компании в България, представи резултатите от кампанията „Спортът
е по-добрият начин децата да пораснат”. Фокусът на
тази кампания е върху чистите социални дейности на
пивоварите в България. Около 1 200 000 лв са социалните инвестиции на този сектор в полза на обществото за
периода 2010-2014. Чрез тази кампания те са обединили
силите си за превенция на употребата на алкохол от
лица под 18 г., насърчаване и популяризиране на масовия и семейния спорт и др. Около 18% от пълнолетното
население е запознато с тази инициатива, а над 2000
човека са включени в нея. Партньори на Съюза в това
начинание са Столична община, Главна дирекция „Национална полиция”, Министерство на младежта и спорта,
Българска федерация по баскетбол, Асоциация „Солидарност” и др. Партньорските организации подпомагат
и подкрепят организирането и провеждането на научни
събития, облагородяване на общински спортни обекти,
подпомагат дейностите на консултативните организации за превенция и консултиране на родителни и деца.
Заедно с лицата на кампанията Евгени Иванов – Пушката
и Георги Глушков, Съюзът на пивоварите участва в организирането и провеждането на турнири по минифутбол
за родители и деца, състезания по баскетбол и щафетни
игри, занимания по превантивна и лечебно-изправителна гимнастика и др. Предстоящи спортни събития са
Спортни турнири за родители и деца в рамките на Детска полицейска академия – Дирекция „Превенция” на
ГДНП и Спортната асоциация на МВР, които ще се проведат в Монтана, Стара Загора, Бургас, както и Турнир по
плуване за Купата на кмета, който ще се проведе през
декември в София. За повече информация и предстоящи събития и инициативи можете да посетите сайта на
Съюза на пивоварите – www.pivovari.com
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На свое Общо Събрание, състояло се на
18.12.2014 г., представителите на безалкохолната
индустрия разгледаха постигнатите до момента
успехи на организацията в защита интереса и устойчивото развитие на бранша и приеха основните
насоки в дейността си през следващата година и нов
управленски модел за работа. Инициативата за преструктуриране, срещнала подкрепата на членовете
на Асоциацията, адресира потребността от укрепване на капацитета, засилване на представителството
на безалкохолната индустрия и разширяване на
партньорската мрежа, за да бъдем още по-успешни
в изпълнение на стратегическите ни цели. Сред основните промени в структурата на Асоциацията са
промените по отношение на представителството на
организацията, в състава и функциите на Управителния съвет, в избора на два нови управленски органа
– Съвет на партньорите по веригата на доставки и
Арбитражен и финансово-одитен комитет.
За председател на УС на Асоциацията беше избран г-н Димитър Дългъчев – председател на ТПК
„Михалково“ и досегашен член на УС, а г-жа Жана
Величкова, бе избрана за изпълнителен директор.
Като обединен глас на членовете на Асоциацията
и на УС и двамата ще осъществяват представителство на организацията и на решенията на нейните
органи. Получената подкрепа е показателна както
за признанието към авторитета и постиженията на
г-н Дългъчев, за неговите способности и принос към
постигане на общо споделяните цели, но също е и
висока оценка за постиженията на избрания през
2012г. Управителен съвет. Две нови компании бяха
избрани в състава на УС, а именно: „Минерална вода
КОМ“ ЕАД и „Куадрант бевъриджис България“ АД.
Управленският модел отразява добрите практики
на нашите партньори от европейските организации,
в които членува АПБНБ и е пречупен през призмата
на потребностите и приоритетите на нашите членове и целите на организацията – да служи като връзка
между индустрията, правителството и обществеността, която защитава и насърчава интересите на
своите членове в областите: безопасност на храните,
хранене и здраве, потребителско доверие и инфор-
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миран избор, конкурентоспособност и устойчивост с
грижа към околната среда.
АПБНБ е отворена към всички компании с дейност
в сектора. Тя е организация, която представлява вече
почти 20 години обединения глас на безалкохолната
индустрия и защитава интересите и усилията на производители и партньори по цялата верига от създаването на продукта до крайния клиент, а дори и след
това. Ние вярваме, че всяка компания, независимо от
своя размер, е уникална с приноса си към постигането на нашите цели и инициативата за преструктуриране насърчава активното включване на всички в
дейността на организацията според техните желания
и възможности. Високо ценим приноса на нашите
партньори по веригата за развитието на индустрията
и сме благодарни на подкрепата и експертизата, генерирана от екипите на професионалните ни среди
и от представителите на научните и образователни
организации в сектора – наши асоциирани членове.
Приветстваме всички компании и професионалисти с
избора им в структурите на организацията и сме отворени към бъдещи устойчиви партньорства. Екипното
начало и представителството отвъд постиженията и
потребностите на отделните компании са в основата
и на нашата дейност и на управленския ни модел.
Четири са основните направления в дейността
на Асоциацията, заложени в приетия бизнес-план за
2015г. и Календар на събитията, а именно: обединяване на безалкохолната индустрия в защита на нейните
интереси; проактивно участие в процеса на развитие
на регулаторната рамка; активно партньорство със
заинтересованите страни, промоция на ролята на индустрията и нейните постижения.
Да бъдем гарант за продължаващо успешно развитие на индустрията, за ръст в различните категории в
един отворен пазар, свободен от ненужни регулации
и необосновани критики, пазар, в който принципът на
лоялната конкуренция е ефективно прилаган, е наша
мисия и ние ще продължим да работим екипно за нейното изпълнение.
Жана Величкова,
изпълнителен директор на АПБНБ

СППЗ с нов
Управителен
съвет
На състоялото се на
27.11.2014г. в хотел „Извор”, Старозагорски минерални бани,
годишно Отчетно-изборно
общо събрание на Съюза на
преработвателите на плодове и
зеленчуци (СППЗ), съгласно чл.
22 от Устава на Съюза бе избран
Управителен съвет в състав:
1. Валентин Ламбев - фирма
„Екоплод-БГ”, гр. В.Търново
2. Димитър Алексиев - фирма Константин Ламбрев,
председател на УС на
„Фрукто Сливен”, гр.Варна
СППЗ
3. Димитър Ангелинов - фирма „Диони”, гр. Стара Загора
4. Иван Янков - фирма „Олинеза”, гр. Костинброд
5. Константин Ламбрев - фирма „ Конекс Тива”, с.
Оризово
6. Милена Калибацева - фирма „Филикон -97”, гр.
Пловдив
7. Стойко Кировски - фирма „Джем и Джем”, гр. Пловдив
На първото заседание на новоизбрания УС за председател е преизбран г-н Константин Ламбрев.
Избран бе и Контролен съвет в състав:
1. Белослав Белчев – фирма „Белс”, гр. Казанлък
2. Велизар Петков – фирма „Сторко”, гр. Плевен
3. Николай Жеков – фирма „Цима 99”, гр.Раковски
За Председател на КС е избран г-н Велизар Петков.
Общото събрание прие 5 основни „Насоки за развитие на СППЗ” през следващия тригодишен мандат, на
база на които новоизбрания УС всяка година ще приема
конкретна „Програма за дейността на СППЗ”:
1. Минимални качествени изисквания за производство на преработени плодове и зеленчуци – браншови
норми за производство на консервирани плодове и
зеленчуци;
2. Програма за информираност на потребителите;
3. Разработване, кандидатстване и работа по проекти;
4. Повишаване на професионалната квалификация
чрез организирани от СППЗ обучения - по ежегодно
приемана програма за обучение;
5. Подготовка на кадри за консервната промишленост на всички нива на образователната система. Взаимодействие с отговорните институции - МОН, НАПОО,
АЗ, Регионалните инспекторати по образованието.
- Разработване на предложение до МОН за разкриване/подновяване/ на специалността техник-технолог в
консервната промишленост в районите с концентрация
на консервни фабрики.
- Съвместна работа с БСК за подкрепа при изпълнението.
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“Nutragredients награди 2015”
за ингредиенти
Женева ще бъде домакин
на първите Награди на сайта
NutraIngredients през май, когато
ще бъдат отличени и ще получат
признанието на целия отрасъл
най-забележителните новатори в
сферите на ингредиентите, продуктите и изследователската дейност
в Европа.
По време на седмицата на изложението Vitafoods ще бъдат почетени седем призьора. Награждаването ще се състои на гала вечеря в
Женева на 6 май, където най-бележитите представители на отрасъла
в Европа ще могат да се съберат
и да поздравят шампионите – от
водещите на пазара продукти, през
изследователските разработки,
променили правилата на играта,
та до най-актуалните съвременни
ингредиенти.
Горещо съревнование
„Първите Награди на
NutraIngredients са не само отлична
възможност за отдаване заслужената почит на иновацията и
инициативата, но също така и
великолепен повод да въвлечем в
процеса нашата изключително
авторитетна читателска аудитория“, коментира Греъм Туайфорд,
ръководител на Отдела по храните
за Европа, Близкия Изток и Африка /
Югоизточна Азия.
„В светлината на дигиталната
общност от над 320 хиляди отраслови играчи, с която разполагаме,
няма съмнение, че съревнованието
за приза „Читателски ингредиент
на годината“ на NutraIngredients
ще бъде не по-малко оспорвано от
това при останалите шест категории.
Особено щастливи сме от
включването на изложенията
Vitafoods Europe и Finished Products
Europe и от тяхната ангажираност с две от конкурсните категории. С оглед на факта, че двете
изложения ще се проведат на десетина минути пеш от мястото на
конкурса, ние се надяваме да предложим престижна, дружеска и забавна
вечер на всички заинтересовани.“
За целите на събитието е съставена и експертна група, включваща
представители на академичните
среди и отрасъла, председателствана от Йорг Грюнвалд (Joerg
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Уникална
конференция за
опаковането
Европейска конференция за бъдещето на икономиката, основана на
знанието

Gruenwald), която ще връчи наградите. Пълният списък на категориите в рамките на съревнованието
включва:
•
Завършен продукт на годината – Спорт и енергия
•
Завършен продукт на годината – Имунитет
•
Завършен продукт на годината – Сърце и мозък
•
Читателски продукт на годината (спонсориран от Vitafoods
Европа 2015)
•
Университетско изследване
на годината
•
Дебютен ингредиент на
годината
•
Награда „Избор на редактора“ (съвместно с Finished Products
Европа 2015)
„Ние от NutraIngredients, както
и нашият издател William Reed
Business Media, сме горди и щастливи от факта, че стоим зад пълен
набор от съвършено независими
награди, които ще почетат и
стимулират същинските лидери
в здравословния сегмент на хранителната индустрия и хранителните добавки“, споделя главният
редактор на NutraIngredients Шейн
Старлинг.
„В крайна сметка, този сектор
продължава да се представя подобре от традиционната хранително-вкусова промишленост и
често пъти се оказва люлката на
най-бляскавите иновации, така че
очевидно е дошъл моментът здравата работа и концептуалните
инвенции да бъдат възнаградени.
Очакваме да посрещнем елита на
отрасъла по време на награждаването в Женева, на 6 май.“
Повече информация относно
подаването на заявления за кандидатстване и критериите за присъждане на призовете може да бъде
намерена на сайта на събитието:
http://awards.nutraingredients.com/.
Приемът на заявления стартира
на 1 декември миналата година
и ще приключи на 6 февруари

Всеки втори от 100 000 продукта в световен мащаб е опакован и
дистрибутиран от промишлеността
и търговията на дребно – и съответно разопакован от крайния потребител. За Европа прогнозата е
25 000 продукта всяка секунда. Това
прави опаковките една от най-силно
дискутираните и сложни дейности
на нашето време, с десетки хиляди
професионалисти, които ежедневно
участват в този процес. Как европейската промишленост да се грижи
за талантите в рамките на промишлеността и как да се реализира обучение през целия живот, за актуализиране на остаряващите знания на
работниците, заети в опаковането?
На този въпрос еднодневна международна конференция ще се опита
да намери отговори, свързани с индустрията, с образованието и институтите за обучение и ще представи
синтезиран преглед на това как да
се поддържа гъвкава работна сила
в сферата на опаковането в полза
на промишлеността, образованието,
институтите и обществото като цяло.
Дата и място
Конференцията ще се проведе
в четвъртък 23 април 2015г. от 10

Нови изисквания към
камионите с хладилно
оборудване
Важно за фирмите, които са оператори на камиони и ремаркета с
хладилно оборудване във връзка с
нов регламент на ЕС.
През 2015 г. ще се прилага Регламент (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Това налага фирмите, които разполагат с камиони с хладилно оборудване, да се
запознаят с регламента, особено ако
транспортират някои от следните
стоки: дълбокозамразени и/или охладени продукти; млечни продукти;
морски продукти; сладкарски и/или
сладоледени изделия; цветя; яйца;
сокове; плодове и/или зеленчуци;
замразени храни, вкл. замразени зе-
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Закуска в движение

Пилетата
могат да
поемат от
опаковката
към масата
Ulma Packaging партнира с водещ преработвател на месо, за да
създаде нов опаковъчен формат за
пилешко месо. Опаковката предлага
атрактивно представяне, запазване
на продукта и изключително висока
хигиена, като отстранява възможността за контакт с хора на суровия
артикул от супермаркета до фурната.
Ulma Packaging адаптира хоризонтално поточно стръскващо
устройство (rapper), Artic Q, за да
създаде обогатена версия на опаковка тип възглавница като стил
на пакетиране, подходящ за цяло
пиле, което да се сложи директно
във фурната. Това решение на Ulma
Packaging осигурява устойчива на
топлина четирибандова опаковка,
снабдена с изцяло модифицирана
атмосфера (МАР) за удължено съхранение.
След като пилето се опакова с
или без поднос, устройството Artic
Quad на Ulma профилира и уплътнява фолиото от четири ъгъла, за
да създаде подобен на кутия ефект.
Здравината на херметичното уплътнение съхранява целостта на опаковката, като запазва от просмукване на сокове и контаминиране
повърхността на други продукти.
Максимално удобство за потребителите е фактът, че пилето може да
„скочи” във фурната за готвене без
да е необходимо суровото пилешко
да се извади от опаковката.
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Закуската се приема като
най-важното хранене за деня,
но забързаният начин на живот
и липсата на време показват,
че само 34% от населението в
Обединеното кралство закусват редовно.
Fresh Marketing неотдавна
пусна Liquid Fuel – асортимент
млечни напитки за закуска,
който предлага решение за
хранене в движение на тези,
които пропускат закуската.
Напитките с високо съдържание на протеин са първите
от този вид, които стартират
в Обединеното кралство,
докато пазарът на течните
закуски в САЩ и Австралия
вече е стабилно установен.
Интересът обаче расте, защото
експерименталните продажби
на Liquid Fuel от 0,5 милиона
единици по време на първите
два месеца надминават всички очаквания. Fresh Marketing
прогнозира новата категория
закуски да се разшири до
около 40 милиона единици
през 2014. Тъй
като пазарът се
увеличава, особено важно за
Liquid Fuel е да
се открои сред
конкурентите си.
За постигането
на тази цел Fresh
Marketing работи с Terra Pak за
използването на
Terra Prisma Aseptic – ергономично
разработен вид
опаковка, която е
лесна за хващане
и носене при движение и същевременно има уникален отличителен
дизайн.
За допълнително удобство
опаковката
включва Dream-

Cap на Tetra Pak, която разполага с висока яка над ръба и
осигурява приятно усещане
при пиене. Също така винтовата капачка с едно завъртане
гарантира сигурност при отварянето и повторно затваряне.
Това прави капачката отлична
за тези, които желаят да носят
продукта в ръчна чанта или
раница.
Barney Mauleverer, съучредител на Fresh Marketing, казва:
„Нараства броят на потребителите, които искат закуска в
движение и ние проектирахме
Liquid Fuel, за да грабнем въображението им и да предоставим възможност за разширено
изпитване на продукт, който
се вписва в техния начин на
живот. Стартирането на продукт в изцяло нова категория е
голямо предизвикателство, но
подкрепата и експертизата
на Tetra Pak е неоценима и ни
подпомага в обособяването на
уникална пазарна позиция”.
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Еврорегламент
с нови изисквания
към камионите
с хладилно
оборудване

Носталгични
вкусове и
аромати

Възприятията, предизвикващи носталгия, лесно се възбуждат, когато храни и напитки предизвикат познат вкус
или аромат от нашето минало. Изследване, публикувано в
Psychological Science, посочва, че консумирането на храни,
свързани с добри мисли и възприятия, подобрява усещането
за благополучие и предизвиква усещане за щастие. Comax
Flavors започва новата година по приятен, привлекателен
начин, за да помогне иновативните компании да докоснат
любимо вкусово преживяване на потребителите по интересен нов начин – чрез колекция вкусове и аромати.
Comax Flavors представя широк асортимент вкусове и
аромати „Sweet Memory“, които задоволяват интереса на потребителите в търсене на любими мириси. Специално в САЩ
между многото възможности са Root Beer Float (безалкохолна
бира с ванилов сладолед), S’ mores (крекери с шоколад и бяла
ружа), Blueberry Pie (боровинков пай), Cinnamon Bun (канелени рулца) и чийзкейк. Те се предлагат в различни варианти за
използване и могат да намерят приложение в различни направления – от напитки до млечни и хлебопекарни продукти.

Ако сте оператори на камиони и ремаркета с
хладилно оборудване запознайте се с новия регламент на ЕС.
През 2015 г. ще се прилага Регламент (ЕС)
517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Това налага фирмите, които разполагат с
камиони с хладилно оборудване да се запознаят
с регламента, особено ако транспортират някои
от следните стоки:
дълбокозамразени и/или охладени продукти;
млечни продукти; морски продукти; сладкарски
и/или сладоледени изделия; цветя; яйца; сокове;
плодове и/или зеленчуци; замразени храни, вкл.
замразени зеленчуци; печива; медицински материали; плазма; фармацевтични продукти, и други
стоки, които изискват специален температурен
контрол.
Към хладилното оборудване към камионите и
ремаркетата се прилагат изискванията на чл. 4, 5,
6 и 8.
За да се определи дали дадено предприятие
попада в обхвата на регламента (чл. 4, параграф 1
на регламента (долен праг за оборудването от 5
тона CO2 eq), следва да се вземат предвид количествата хладилен агент, при които се осигурява
оптимална работа на оборудването и потенциала
на глобално затопляне (ПГЗ) на веществото.
Регламентът може да изтеглите от:
http://www.moew.government.bg/

Новости в
хлебопроизводството
Edme Food Ingradients работи върху интересни
иновативни решения, които да се приложат в хлебопроизводството.
Те включват Easigrain, мека храна с цели зърна
пшеница, ечемик, овес и ръж, която позволява лесно
влагане в различни рецепти, които изискват примеси.
Предварително подготвена, омекотена и продадена
в стерилна опаковка, Easigrain дава възможност да се
опрости производствения процес.
Идеята за опушване на месо и риба с цел консервиране и добавяне на аромат не е нова. Edme прави следващата стъпка с нов асортимент – 100% натурални опушени брашна с дъб. При опушване с дъбови стърготини
за 72 часа брашната имат уникален вкус и мирис, който
се предава на хлебните продукти. Смесването на едно
от тези брашна с люспици от асортимента на Edme дава
възможност за производство на занаятчийски хлебни
смеси, предлага на доставчиците на сандвичи и хлебни

закуски изобилие от нови
методи. Освен
това, леко
опушените
брашна
могат да се
използват
като добавка
за допълнителен аромат към пици и други продукти с
чубрица.
В областта на глутен-несъдържащите храни Edme
разработи свободни от глутен течни и сухи продукти
от малцов екстракт. Наличните натурални ензими разграждат глутена, генетично присъстващ в ечемика, и
позволяват малцовия аромат и цвят да бъдат безопасно
прибавени към хлебни и други хранителни продукти
със статус на несъдържащи глутен.
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25% ръст на
функционалните
храни до 2017г. „Отпадъчните”
семена – обещаващ
източник на масла
и съставки
„Световният пазар на функционални храни се
очаква да достигне $54 млрд. (€43 млрд.), което
представлява увеличение от 25% в сравнение с последните налични данни за 2013г.”, твърди Leatherhead Food Research
Според доклада на Leatherhead, енергийните напитки, както и други продукти, насочени към
подобряване на настроението, поддържат своята
популярност с пазарен дял от 27,1% в изследваните
страни. Въпреки това, продуктите, предлагащи други здравни претенции, като например тези, отнасящи се до когнитивно и умствено отклонение, както и
здравето на очите, също повишават значимостта си.
Прогнозата се отнася за продукти, които отговарят на строго определените правила на пазара, т.е.
заявилите функционални здравни претенции.
„Голяма част от този растеж се очаква да бъде
задвижен от опасенията за продължаващи нива на
затлъстяване в световен мащаб, заедно с развитието на хранителни продукти и напитки, предлагащи ползи като ситост.” – твърди Джонатан
Томас от Leatherhead.
Действително, докладът показва, че САЩ се
очаква да бъде най-бързо развиващият се и найголям пазар в сферата на функционалните храни
– изпреварващ дори Япония. Междувременно, ситуацията в Европа е малко по-сложна с по-строги
правила по отношение на здравните претенции.
„Като резултат, повече производители в зоната
на уелнес храните са се приближили към по-меки
здравни претенции, които допринасят за общото
здраве.” – твърди Томас. Продажбите на функционални храни също са уязвими от икономическите
обстоятелства, с оглед на факта, че те обикновено държат по-високи цени. Наблюдава се и достигане на потребителска зрялост за някои сектори.” –
добави той.

Функционално бъдеще?
Докладът на Leatherhead показа, че въпреки
предизвикателствата, много потребители са вярвали, че функционалните храни биха могли да разрешат някои от здравословните проблеми.
„Изследванията на Leatherhead, проведени в
подкрепа на доклада, сочат, че по-малко от ¼ (23%)
от потребителите в Обединеното Кралство са
склонни да вярват на здравни претенции, заявени
от функционални храни. Три от всеки десет са на
мнение, че тези продукти могат да играят основна роля в подпомагане на борбата срещу някои от
здравните проблеми на обществото днес, като
например, нарастващите нива на затлъстяване.”
– твърди Томас.
Докладът показва силно пазарно търсене на
функционални напитки и продукти, свързани с повдигане на настроението, както и нарастващо търсене на решения на кризата със затлъстяването. Положението не изглежда толкова добре за продукти,
които не предлагат поддръжка на имунитета – те
представляват около $1 млрд. (0,8 млрд.€).
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Отпадъци в селското стопанство и от агроиндустрията биха могли да бъдат важен алтернативен източник на
растителни масла и биоактивни съставки за функционални
храни, твърдят нови изследвания.
Проучване, оценяващо качеството и наличието на биоактивни съединения в растителни масла, получени от семена,
произхождащи от агро-промишлени отпадъци, стига до констатация, че отпадъчните продукти от този сектор биха могли
да бъдат нов алтернативен източник на масла и ценни съставки за производство на храни.
Екипът на изследването, с ръководители Ана Каролина
да Силва и Неуза Хорхе от Университета в Сао Паоло, Бразилия анализира нивата на различни биоактивни съединени, включващи есенциални мастни киселини и съдържание
на полифеноли, също така стабилността и големия избор от
масла, извлечени от семена, които са получени като агроиндустриални отпадъчни продукти.
„Голям обем от отпадъци се генерира в бразилската агропромишленост всеки ден. Тези отпадъци имат голям потенциал, защото съдържат захари, витамини и минерални вещества, освен че са богати на фибри и други съединения с функционални свойства – твърди Силва. Резултатите, получени от
това проучване, съдържат информация, която потвърждава
възможността да се използват нови алтернативни източници на растителните масла, получени от агро-промишлени
отпадъци. Те биха могли да служат като суровина за храни, а
също и в химическата и фармацефтична промишленост.”
Подробности при проучването
Екипът е събрал проби от „отпадъчни” семена на грозде,
гуава, пъпеш, маракуя, тиква и домати, преди да анализира
получените масла, за съдържание на различни биоактивни съединения и за окислителната стабилност на маслото.
Анализът на биоактивните вещества включва определяне
на профила на мастните киселини, триацилглицеролите,
токофероловия състав, фотостеролите, фенолните съединения, всички каротеноиди и антиоксидантния капацитет.
Установено е, че маслата са предимно ненаситени – с висок процент на линолова незаменима мастна киселина (38,8 до 79,4%), констатира екипът, който също отбелязва, че много масла съдържат значителни количества
от токофероли, фитостероли и фенолни съединения.
В допълнение, маслата от домати и гуава показват по-добри
резултати в тестовете за антиоксидантен капацитет, докато
маслата от тиква имат по-висок индукционен период в теста
за устойчивост на окисляването (65,3 часа).
„С получените резултати в това проучване се очаква привличане на вниманието на хранително-вкусовата промишленост, така че компаниите по-добре да управляват собствените си отпадъци, избягвайки по този начин все по-нарастващият проблем за околната среда.” – заключава екипът.
По Food Research International
“Bioactive compounds of the lipid fractions of agro-industrial waste”

храни и наука

Метод за получаване на хляб
от тритикале
доц. д-р Надка Михалкова, гл. ас. д-р Силвия Иванова, ас. инж. Илиана Борисова,
проф. д-р Габриела Маринова, проф. дтн Валентин Бъчваров

Резюме

Направени са три микса за приготвяне на хляб с
тритикале: Микс 1- брашно тип 500 и брашно от тритикале в съотношение 1:1, замесени със суха мая;
Микс 2- брашно тип 500 и брашно от тритикале в съотношение 1:1, замесени със суха ръжена закваска;
Микс 3- брашно тип 500 (50%), овесено брашно (15%),
брашно от тритикале (35%), замесени със суха ръжена
закваска и суха мая. Контролата от брашно тип 500 e
замесена със суха мая. Изследван е химическият състав на изходните брашна, включително макро- и микро
елементите и мастнокиселинният състав. Използван е
еднофазният метод за получаване на хляб при точно
определени параметри на процесите. На изпечения
хляб е направена качествена и сензорна оценка и е
определено съдържанието на макро- и микро елементите и мастните киселини. Изследван е минералният и
мастнокиселинният състав на готовия продукт. Хлябът
от бяло брашно има ниско съдържание на минерални
вещества, в сравнение с хляба с добавка на тритикале
и овесено брашно. Брашното от тритикале има високо
съдържание на микро- и макроелементи, но те намаляват поради добавянето на бяло брашно в миксовете.
Белият хляб и хлябът от направените миксове 1, 2 и 3,
са богати на ненаситени мастни киселини, като в миксовете се установява повишение на някои от тях.
Ключови думи: хляб, тритикале, пшеница, макрои микроеленти, мастни киселини

Method for Obtaining of
Bread from Triticale
Assoc. Prof. PhD Nadka Mihalkova, Assist. Prof. PhD Silviya
Ivanova, Assist. Prof. Iliana Borisova, Prof. PhD Gabriela Marinova,
Prof. DSc Valentin Batchvarov
Institute of Cryobiology and Food Technology, 53 Cherni vrah, 1407
Sofia, Bulgaria, tel:+359879165553; Е-mail: nmihalkova@abv.bg

Abstract

Three mixes for preparation of bread with triticale were
made: Mix 1 – flour type 500 and flour from triticale in proportion 1:1, kneaded with dry baker’s yeast; Mix 2 – flour
type 500 and flour from triticale in proportion 1:1, kneaded
with dry rye sourdough; Mix 3- flour type 500 (50%), oat
flour (15%), triticale flour (35%), мая. kneaded with dry
rye sourdough and dry baker’s yeast. The control was
from flour type 500 kneaded with dry baker’s years. The
chemical composition of the source flours, including the
macro- and microelements and the fatty acid composition
was investigated. The single-phase method for obtaining
of bread with strict defining of the parameters of the processes was used. A qualitative and sensory assessment
of the baked bread was made and the content of macroand microelements and fatty acids was determined. The
mineral and fatty acid composition of the ready product
was studied. The bread from white flour has a low content
of mineral substances compared to the bread with additive
of triticale and oat flour. The flour from triticale has a high
content of micro- and macroelements but they decrease
due adding of white flour to the mixes. The white bread
and the bread from the prepared mixes – 1, 2 and 3 are
rich of unsaturated fatty acids as in the mixes has been
established an increase of some of them.
Key words: bread, triticale, wheat, macro elements,
trace elements, fatty acids

Въведение

Тритикалето (Triticosecale х Wittmack ) е получено
при кръстосване на пшеница и ръж и е високо устойчива на болести зърнена култура, която може да се сее на
бедни почви и дава по-висок добив от единица площ.
Качеството на брашното от тритикале е средно между
пшеничено и ръжено брашно. По химичен състав тритикалето е близко до родителските си форми (ръж и
пшеница) и има високо съдържание на въглехидрати
(45÷50%), но съдържа повече и по-пълноценен белтък
от тях (8-10%) и 1-2% мазнини. Пшениченият хляб е с
ниска биологична стойност на белтъка, което се дължи
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375 лв. 475 лв. 475 лв. 575 лв.
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245 лв.
110 лв.
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85 лв.

340 лв.
150 лв.
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Създателите на рецептури днес разполагат с голямо разнообразие от различни добавки за всеки отделен случай.
Клер Феникс (Claire Phoenix – отговорен
редактор на Food&Beverage International
) анализира как последните тенденции
в развитието им помага на производителите да повишат хранителната и
добавената стойност на хлебопекарни
продукти, десерти, сладкарски изделия,
зърнени храни.

Шоколад &
карамел
Включването на шоколад
добавя стойност
Производителите на хлебни
изделия, зърнени храни и сладолед
могат значително да повишат
хранителната ценност на продуктите си чрез добавяне на
шоколадови нишки, парченца или
форми.Това увеличава разнообразието и добавената стойност.
Herza Schokolade предлага
на промишлени и занаятчийски
производители шоколадови елементи, съобразени с външния
вид и вкусовото усещане, и с
точно балансиране на отделните
компоненти. Например, по-скъпо
струващи елементи, като golden
nuggets (детски зърнени закуски
със захар и мед, оформени като
големи жълти хрупкави топчета –
бел.пр.), могат да се добавят
в малки количества като ярки
златни точки.

Лесно поддържане,
намалени разноски
Купуването на добавки като
микс значително намалява усилията, свързани с доставката,
логистика и качествения контрол
и позволява на клиентите да
ограничат до минимум запасите
си. Освен това, опростява се
производствения процес, защото се елиминират някои етапи в
процеса на производство. За потребителите, които обикновено
използват само един вид шоколад,

се явяват нови интересни възможности.

Миксове за сладолед
Например, изделие сладолед
може да се направи с богато
въображение като се използва
шоколадов микс от големи резенчета в бяло, млечно и тъмно
като варианти. Друга комбинация
обединява карамелени парченца и
фъстъчена глазура. Полирани белени какаови зърна са идея за нов
продукт специално за употреба
със сладолед. Той не съдържа
никакви добавки и може да се определи като продукт „чист етикет”. Какаовите зърна са лъскави
и притежават естествена водна
бариера. Придават на сладоледа
оригинален вид и са убедителен
мотив за покупка.

Нови акценти при
хлебопекарните изделия
Комбинирането на бял и тъмен шоколадов чипс или люспи
от устойчив на печене карамел
и млечен шоколад, или полирани
какаови зърна и шоколадови парченца със сребристо покритие –
това са възможности за разнообразяване на кексове, пайове и
други печени изделия. Приятни
за окото са цветни смеси, които
могат да включват шоколадови
късчета със синьо и златисто
покритие или шоколадови парченца със сребристи, червени или
кафяви цветни акценти. Също

тенденции

така има възможности за голямо
разнообразие при топингите за
мъфини (къпкейкове ).

Включване на богати на
протеин мюсли
За производителите на мюсли
и зърнени закуски Herza
произвежда шоколадови листа
от бял и млечен шоколад. Съдържанието на протеин от 20% в
белия шоколад привлича потребителите, които се занимават
с фитнес. Двойният шоколадов
чипс от бял и млечен шоколад се
комбинира добре като добавка с
желирани ягоди или като шоколадови листа със съдържание на
какао 40% в микс с бял шоколад.
Директорът по продажби
на Herza Карстен Брауман отбелязва: „Днес все по-често
клиентите търсят специфични
шоколадови сегменти, които им
позволяват да се откроят от
конкуренцията.С нашите миксове, изработени по поръчка, от
шоколад и глазирани продукти
разработваме нови възможности,
които са от полза както за промишлените, така и за занаятчийските производители.“

Развитие в потреблението
на шоколад
Контролът на телесното тегло е основен въпрос за потребителите и индустрията, особено
в светлината на увеличаващия
се брой население с наднормено
тегло и затлъстяване в целия
свят.
„Нашите анализи на различно
поведение на потребители, които се опитват да отслабнат,
наддават или поддържат теглото си, показват някои неочаквани
резултати“ казва Тейвни Савара,
анализатор от Datamonitor Consumer food & drink.
„Фактът, че 35% от хората,
които се опитват да намалят
теглото си, често ядат шоколад,
показва колко е трудно за хората
на диета да се придържат към
специфични диетични програми,
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за вашите празници

Сорбе от червен
грейпфрут
Подготовка:
40 мин.
Готвене:
5 мин.
+ 1 ч. охлаждане

Необходими
продукти за
8 порции:
2 червени

грейпфрута
1 лимон
2 белтъка
400 г захар
120 мл сок от

грейпфрут
200 мл водка

Начин на
приготвяне:
Нарежете лимона
на тънки филийки
и го сложете в хладилник. Обелете
грейпфрутите, но не
изхвърляйте кората.
Кипнете 500 мл
вода със захарта и
корите на грейпфрутите. Оставете да
врят 5 мин. докато
се получи сироп.
Охладете сместа
в хладилник за поне
30 мин. Междувременно разбийте на
сняг белтъците и
прибавете корите
грейпфрут, водката
и сока на грейпфрута.
Смесете добре всички съставки в подходящ съд и след
това изсипете сместа в машина
за сладолед и оставете да се
замразява за около 20-30 мин.
според вида на апарата.
Извадете сорбето и го преместете в подходящ съд за зам-

разяване във фризер за поне 1
час и го дръжте там до момента на сервиране.
Сервирайте десерта с помощта на форма за сладолед в
подходящи чаши. Гарнирайте с
парченца грейпфрут, резен лимон и по желание – щипка канела. Поднесете веднага.

Подходящо вино: не се препоръчва вино
Апетитни варианти:
* Може да замените един от
червените грейпфрути с 1 мандарина + 1 голям портокал.
* Може да замените водката
с 200 мл водка с вкус на ягода.
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Суфле от мандарини
Подготовка: 30 мин.
Готвене: 15 мин.

Необходими
продукти за
8 порции:
10 мандарини
4 яйца
40 г захар
2 с.л. картофено

нишесте
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Начин на приготвяне:
Отстранете горната част на 8
мандарини и внимателно извадете
месестата им част. Изстискайте ги
и отделете сока. Настържете кората на останалите 2 мандарини.
Разбийте жълтъците със захарта
и прибавете нишестето, настърганите кори и сокът от мандарините.
Изсипете сместа в подходящ съд и
я затоплете до завиране. Оставете
сместа да изстине, докато се посгъсти.
Разбийте отделно белтъците и
деликатно ги прибавете към остана-

лата смес. Запълнете с този материал мандарините с помощта на сладкарски пош. Сложете ги в затоплена
фурна на 200°С и печете 10 мин.
Сервирайте ги топли.
Подходящо вино: ликьор Grand
Marnier
Апетитни варианти:
* Може да замените мандарините
с малки портокали.
* Може допълнително да декорирате с котешки езичета или елегантни
бисквитки.

бизнессправочник
ДЕКОРИРАНЕ С ПОДПРАВКИ

ДЕ
ЕК
КО КУИ
ИК
К®
Производство
и търговия
на суровини и материали
за сладкарството и
хлебопроизводството
Хасково 6300,
ул. Васил Друмев 2 Б, п.к.5
тел.:0888 456 667;
0888 379 279; 0885 244 368
тел./факс: 038/62 26 00; 62 29 27
e-mail: alexandra_madlen@abv.bg
www.alexandramadlen.com

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

®
èíæåíåðèíã

Машини и технологични
линии за консервната
промишленост.
Топлообменници и
изпарителни инсталации за
всички отрасли.
6000 Стара Загора, ул. Христо Ботев 117 А,
Тел: 042 622 201; 627379; 601870,
Факс: 042 601374
e-mail: thi@mbox.contact.bg;
sales@thermohran.com;
www.thermohran.com

Бутилираща и
опаковъчна техника.
Проектиране, производство,
монтаж и пълна
инженерингова
дейност.
6000 Стара Загора
бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 25 В,
тел.: 042/ 220 180 - централа;
GSM 0884 290 336; факс: 042/ 220 190

e-mail: spv@abv.bg; spv@mbox.contact.bg
www.spvbg.com

София 1113,
жк. Изток,
ул. “Н. Хайтов” № 12,
ет. 5, офис № 18
тел. +359 884 40 20 00
факс: +359 2 878 05 49
e-mail : marshal_91@abv.bg

www.applejuicy.bg

Проектиране, технология, монтаж
и сервиз на оборудване за хлебарство,
сладкарство,
пакетиращи
машини, силозни
стопанства и
макарони
1303 Ñîôèÿ
óë. „Áàëêàí“ 7-9Á
òåë.: 02/ 931 00 57
ôàêñ: 02/ 931 07 42

„ВКВ СОФИЯ” ЕООД
ЛАБОРАТОРНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ
РЕШЕНИЯ







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

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

Разработка, производство и въвеждане
в експлоатация на транспортни
системи за RGB и PET бутилки.
Собствен софтуер за управление и
контрол, гарантиращ нулево износване
на транспортния RGB амбалаж и нулева
деформация на PET бутилките.
София, бул. Рожен 22
тел./факс: 02 925 02 03; 0899990561
office@vkv-sofia.com
http://www.vkv-sofia.com
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бизнессправочник
ABL ЕООД

РЕЦЕПТАТА ЗА УСПЕХ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА
ХРАНИ И НАПИТКИ
КУК-България ЕООД
4003 Пловдив, Г. Бенев № 3
тел.: 032 / 94 67 60; факс: 032 / 96 75 58

office-bg@kuk.com

Аромати и
овкусители за ХВП
и козметиката.
Представител на
IPRA FRANCE
София
Бюро Банкя
ул. Н. Вапцаров 59
тел./факс 02/ 997 6676
088 820 8302
е-mail: abl.zvetka@abv.bg

Полидей-2 ООД

МИЛМЕКС ООД
Шоколадена фабрика Милмекс

П роизводство
на широка гама
шоколадови изделия

Производство на месни кулинарни
заготовки - порционирани, замразени,
готови за директно влагане, с
насоченост конвектомати, скари и
фритюри в търговски вериги.
ISO 9001:2008.

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

Варна, ул. “Лиляна Ставрева” 8,
Произв. база: бул. “Хр. Смирненски” № 33,
тел.: 052/511 479; 511 480;
тел/факс:052/511 437

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

ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД
 помпи и помпени системи;
 вакуум-помпи и системи;
 автоматика ниско и средно напрежение.
Официален представител за България на
немската фирма BUSCH.
Вносител и партньор на световния помпен
концерн GRUNDFOS и на френската фирма
Schneider Electric.
Осигурява гаранционен и извънгаранционен
сервиз на всички предлагани от нея изделия.
София, жк “Младост” 1,
бул. Андрей Сахаров, бл.75А, ап.2
тел./факс: 02 974 40 38; тел.: 02 974 49 38
e-mail: office@adara-bg.com; www.adara-bg.com

БУРДЕНИС-93 ООД

Производство
и търговия
с млечни
продукти
1000 София, ул. “Съборна” 9
тел.: 02/ 987 29 01
факс: 02/ 987 59 00
e-mail: office@lbbulgaricum.bg
www.lbbulgaricum.bg

УХТ, Пловдив

Търговия
с аромати,
емулсии
и композиции за
ХВП – безалкохолни
напитки, сладкарски
изделия, сладолед
и млечни продукти,
стабилизатори,
бази
4000 Пловдив, бул.”Мария Луиза” 25
тел.: 032/ 628435, 628436 факс: 032/ 628437
е-mail: office@esarom-bg.com
www.esarom.com

“Престиж 96” ООД

Катедра „Биотехнология”
разполага със съвременна
апаратура за извършване на:

Производство на
колбаси и месни
деликатеси
Свиленград 6500
ул. “23 септември” 73
тел./факс: 0379 71 660
е-mail: office@burdenis93.com
www.burdenis93.com
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Микробиологични анализи на суровини,
храни, напитки, фуражи и др.
Биохимични и химични анализи на суровини,
храни, напитки, фуражи и др. (микотоксини и
други замърсители в храните);
Качествено и количествено определяне на
ГМО в растителни и животински суровини и
хранителни продукти.
За контакти: доц. д-р Ангел Ангелов
бул. “Марица” 26, гр. Пловдив 4002
тел.: 032/ 603 608 ; факс 032/ 643 108
е-mail: angelov@uft-bio.com

Производство на висококачествени
продукти, обикновени и тунквани
вафли, тунквани бисквити със
знака на “Престиж”
5000 Велико Търново,
ул. Никола Габровски 98, п.к. 112
+359.62 61.41.41; +359.62 64.58.51
+359.62 64.07.33
Факс: +359.62 61.41.15
e-mail: office@prestige96.bg
www.prestige96.bg

бизнессправочник

ОБРАБОТКА НА ВОДИ

Омекотяване Филтруване Дехлориране
 Декарбонизация  Обратна осмоза
Премахване на нитрати и сулфати  UVдезинфекция  Озонатори  Деаератори
Охладителни кули  Химикали за обработка
на вода в котелни и охладителни системи 
Почистване на котлен камък.
Хидро-Хикс-България ООД
тел. 032/ 677 394; тел./факс: 032/ 677 395
4004 гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе” 168 Г
e-mail: office@hydro-x-bg.com
www.hydro-x-bg.com

Акредитиран
аналитичен
център Комихрис
гр. Пловдив
В акредитирана лаборатория
Комихрис се извършват
физико-химични
и микробиологични
изпитвания на храни, напитки
и козметика
Пловдив, бул. „Кукленско шосе” №67
тел.: 032 669611, 032 669622, факс: 032 669633
Моб.: 0878 669688, 0886 430203
Е-mail: aclikomihris2008@abv.bg,
www.komihris.com

Захарни Заводи АД е найголемия комплекс в България за
производство на захар, захарни
изделия, спирт и опаковки.

Производство
и доставка
на хляб и
тестени изделия

гр. Горна Оряховица
ул. “Свети Княз Борис I” 29
тел.: 0618/69500
факс: 0618/21709
e-mail:office@zaharnizavodi.com

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

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

АКУМПЛАСТ АД
Широк асортимент от каси
за хляб и хлебни изделия, хранителни
продукти, месо и колбаси, плодове и
зеленчуци, растителни масла,
бира, безалкохолни напитки и
минерална вода.
Кутии за технологично зреене на бяло

Хлебопроизводство и
сладкарство ЕООД Троян
Производство
на хляб и хлебни изделия,
козунаци, погачи,
дюнерпитки
гр. Троян, п.к.5600
ул. Ген. Карцов №387
факс: 0670 62518
e-mail: troyahleb@abv.bg
тел. за заявки: 0670 62762
моб. тел.: 0884 851478

“ДИ МИ Т ЪР
МА Д Ж А РОВ-2” ЕООД

Млекопреработваща
индустрия

саламурено сирене.

Добрич 9300
ул. Свещеник П. Атанасов №20, ПК154
тел.: 058/ 602 793; факс: 058/ 602 792
e-mail: office@akumplast.com
www.akumplast.com

ул. Ильо войвода 3, ет. 3
тел.: 032/ 907 006; 0339/ 2425
факс: 032/ 907 004; 0339/ 2307
e-mail: madjarovi@mail.bg

ПОЛИФОЛ ЕООД
Опаковъчни машини,
опаковки и фолиа.
4231 Асеновград,
ул. “Атанас Свещаров” 15
тел./ факс: 0331/ 63 868
e-mail: polifol@dir.bg

“Градус-1” ООД
Производство на пилешко месо
и пилешки продукти, разплодни
яйца, еднодневни пилета.
Богата гама охладени
и замразени птичи продукти,
полуфабрикати, деликатеси
и колбаси.
6000 Стара Загора,
кв. Индустриален, П.К. 285;
Тел.: 042 617101;
e-mail: gradus@gradusbg.com
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Врата към пазарите
в балтийския регион
Кооперация ХВП е новия представител
на Рига Фуд за България
Планирайте бизнес изявите си отрано. Участвайте в Рига Фуд
чрез КООП ХВП сега с 10% отстъпка. Обадете ни се и ние ще
ви изпратим необходимите документи. Впишете в своята заявка
кода RF2015BG и ще се възползвате от тази преференция.
“Riga Food” e централно събитие за балтийските страни, което ежегодно представя развитието
на отрасъла в цялост, акцентира върху новостите
и предоставя отлични възможности за създаване на бизнес контакти със сериозни и надеждни
предприятия от хранителната индустрия. Изложението включва:
Regular Expo – Храни: месо, мляко,
риба, хляб, сладкарски изделия, замразени храни,
пресни храни, плодове, зеленчуци, кулинария.
Technology And Ingredients – Оборудване за преработка и производство на храни,
суровини, подправки и добавки в храните, автоматизация на хранително-вкусовата промишленост.
Printing and Packaging Tech
– Опаковки, машини за опаковане, оборудване и
суровини за производство на опаковки. Етикети,
маркировка, бар-кодове, печатащи устройства,
суровини и материали.
Specialty – Здравословни и функционални храни, кашер и халал, вегетариански храни, биологични храни. Хранителни добавки, растителни екстракти, пикантни подправки,витамини
и минерали. Добавки за детски храни. Храни за
спортисти. Добавки против стареене и за контрол
на телесното тегло.
Gourmet – деликатеси и специални
напитки.
Drinks – алкохолни и безалкохолни
напитки, пиво, вино, кафе, чай. Конкурси и дегустации.
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Catering And Retail Tech – оборудване и обзавеждане за общественото хранене и
търговията с храни.
Hotel Expo – хотелиерско обзавеждане, дизайн, аксесоари за сервиране.
Clean Expo – средства за почистване и дезинфекция. Лабораторно оборудване. Екология в хранителната промишленост и общественото хранене. Работно облекло.
Innovation – Научни разработки за
хранителната промишленост, преработването и
технологиите. Научно-изследователски институти
и учебни заведения.
На последния форум „Riga Food 2014“ са
участвали 682 компании от 37 страни. 49% от
участниците са били латвийски производители,
23% местни вносители и търговци на едро и 28%
– чуждестранни производители. 11 държави са
участвали с национални щандове, а за четирите
дни изложението е било посетено от 37 783 посетители.
Според ръководителя на проекта Роланд Нежбортс започналото през 2013 година увеличаване
на изложителите, продължило и през 2014-та
показва, че отрасълът се развива независимо от
сложната икономическа и политическа обстановка и, че интересът към изложението също
непрекъснато расте. Затова и „Riga Food 2015“ ще
започне един ден по-рано и ще продължи от сряда до събота.

Уважаеми приятели на списание
Хранително-вкусова промишленост,
По традиция тази страница посвещаваме на онези, които ни се довериха през годината и използваха списанието, за да достигнат по-бързо и сигурно до Вас – нашите читатели, до вашите нужди и потребности. Защото няма нищо по естествено от това
едно специализирано списание да бъде мост между вас и онези, които ви снабдяват с
необходимите ви суровини, опаковки, машини и други неща, без които вашата дейност
би била немислима. Радостно е, че през тази година, въпреки всички проблеми, на нашите страници се появиха и български производители на храни и напитки, за което
сърдечно им благодарим. Със своето участие на страниците ни, рекламодателите допринесоха и за възможността да получавате и четете своето списание. Нещо повече –
те дадоха своя принос и в издателската ни дейност, като подпомогнаха издаването на
наръчници и помагала, така необходими за производителите.
Естествено, в тези кризисни и непредвидими времена има и такива, които не успяха
да ни се издължат навреме и допринесоха за намаляването броя на изданията, за което
се извиняваме на всички абонати. Надяваме се, че при първа възможност плащанията
към нас ще бъдат направени, за да може през Новата година да сме заедно всеки месец.
Въпреки всичко сме убедени, че връзката рекламодател - медия - читател е не само
икономическа, но и прагматична дейност, осигуряваща ви полезна приложна информация.
Вярваме също, че нашите рекламодатели са доволни от своето представяне не само на
страниците на сп. ХВП, а и чрез изпращания по интернет съкратен вариант на всеки
брой до над 6000 адреса. Затова и ние сме убедени, че взаимноизгодното ни партньорство ще продължи и занапред въпреки трудностите и с най-добри чувства пожелаваме
на всички наши рекламодатели успешен и развиващ се бизнес през 2015 година.

С най-искрени благопожелания за Новата година благодарим на
АБЛ
Адара инженеринг
Акварор
Акум пласт
Александра и Мадлен
Алмер
Александрис инженеринг
Атепласт
Аналитика
АНЛ-България
АРСТ
Артемис
АСО
Балкан стар
БК Минерални води Банкя
Беб – БиоЕнзима България
Биоком Трендафилов
БГ партнерс
БЕТА ФЕСТ
Бомар
Бонбонена фабрика Алпи
Бурденис 93
Булмаш
Вени и Ко
ВКВ София
Генезис Лаборатории
ГОТИ
Дерек

Д-р Грозева – Аромса
Дружба Стъкларски заводи
Дуропак Тракия
Еврокомпакт
Есаром България
Елит Мес Минев – Родопа В.Т.
Изофлор
Италинокс
Интерхема
КемОксайд
Клио
Кока-Кола ХБК България
Комихрис
КООП Бенковски
КУК България
Кьолнски панаир
Лойдс регистър
Маршал 91
Мерк България
Нова трейд
ОМЕГА Ж
Орион Матеев
Ригана
Пантелей Тошев
Порше БГ
Пирин спринг
Промилк
Радиком

Рудиком
Све Флекс
СППЗ
Стабил инженеринг
ТЕА трейдинг
Технофрига
Термохран инженеринг
Унистър
Фесто
Хвасет груп България
Химпласт Орбел
Хидрохикс
ЦСБ Систем България
Юрорент
Q сертификейшън

