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Здравейте, 
уважаеми читателю,

След лятното безвремие, гарни-
рано с немалко емоции – и нашен-
ски и международни, отново навли-
заме в ритъма на ежедневието. 
Два юбилея ще сложат отпечатък върху изложбената есен тази 
година. Традиционните изложения „Булпек” и „Месомания” стават 
на 20 години. Сериозен период, белязан с  успехи и трудности, но 
фактът, че стигнаха до този юбилей, показва, че нашите произ-
водители на храни устояват на атаките – външни, а и не малко 
вътрешни.

Като единствено списание за отрасъла, решихме да обединим 
два броя – 9 и 10, и да ги посветим на тези събития. Искаме да 
покажем, че българската ХВП има какво да даде на българина и на 
света. Затова и ви каним – ако има с какво да се похвалите, запо-
вядайте на страниците на списание ХВП. Ние с удоволствие ще 
разкажем за вашите постижения, за възможностите на производ-
ството ви, а увеличеният тираж и интернет разпространението 
на броя ще доставят информацията за вашата фирма до над 7000 
потенциални клиенти и партньори.

Тази есен и ние има с какво да се похвалим:
През лятото подновихме сайта на списанието – http://fpim-bg.org, 

където вече ще можете да намирате много актуална информация 
за живота на отрасъла, както и да публикувате безплатно малки 
обяви. Разгледайте сайта и ако имате въпроси и предложения, пише-
те ни. Ще направим всичко възможно да намерим отговор на въпро-
сите ви и ще се съобразим с предложенията ви.

Почти привършваме и подготовката на шестото издание на 
двуезичния каталог „Хранителна и питейна индустрия в България – 
2013”. Ако още не сте се включили, направете го, има още малко 
време. Афиширайте възможностите на своето производство и ще 
разширите сферата на потенциалните си бизнес контакти.

И нещо много важно за нас, а и за вас – редовните ни читатели 
и приятели на сп. ХВП. Стартирахме абонаментната си кампания. 
Попълнете талона, който ще намерите в списанието и ни го из-
пратете. Сторете го сега, за да се възползвате от отстъпките 
и бонусите, които сме предвидили за вас. Нека и през 2014-та бъ-
дем заедно.

И още една покана да се срещнем – заповядайте на щанда ни 
по време на Международния технически панаир в Пловдив, в пала-
тата за хранително машиностроене. Освен че ще можете да се 
абонирате на място с отстъпка, да разгледате специализираната 
литература, която предлагаме, ще имате възможност и да поста-
вите въпроси, които ви вълнуват, а ние ще се опитаме да намерим 
отговорите им и да ви бъдем полезни.

А сега приятно четене и не забравяйте да попълните талона 
си за абонамент...

За екипа на сп. ХВП
Петко Делибеев

гл. редактор
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В последно време доста чес-
то ни се налага да коментираме 
състоянието на отрасъла в кон-
текста на кризата, с която опра-
вдаваме редица неблагополучия на 
фирмите. Но когато една фирма 
е създадена през 1993г. в зора-
та на българската демокрация и 
днес, вече във втората половина 
на 21 век, отбелязва 20-годишен 
юбилей, не върви да започваме 
с кризата. А може би с „въпреки 
кризата...”.

Става дума за производите-
ли от Меката на българското 
хранително машиностроене 
Стара Загора – „Ес Пи Ви” ООД. 
Дейността на фирмата включва 
проектиране, производство, дос-
тавка, монтаж, ремонт и пълна 
инженерингова дейност на маши-
ни и съоръжения, производствени 
линии и цели предприятия на хра-
нително-вкусовата промишле-
ност. „Ес Пи Ви” ООД  извършва 
усъвършенстване, модернизация и 
автоматизация, както на отдел-
ни машини, така и на цели техно-
логични линии.

Днес фирмата разполага 
със собствена, отговаряща на 
съвременните изисквания, про-
изводствена база. Но тя разпо-
лага и с нещо друго – с модерна 
стратегия за развитие, която е 
разработена на базата на ана-
лизи за развитието на пазара на 
напитки, на хранителния отрасъл, 
с неговите многообразни форми, 
със съвременните тенденции в 
машиностроенето и  перспекти-
вите в развитието на елемент-
ната база.

Като прибавим към всичко 
това и търсещия дух на нейните 
стопани инж. Стоян Жилов и инж. 
Васил Гунев, може да си обясним 
богатата гама от изделия, които 
„Ес Пи Ви” ООД предлага на произ-
водителите от българската ХВП. 

Всъщност, грешка, – не само от 
българската, но и на колегите от 
Македония, Сърбия, Либия, Кипър 
и др.

А продуктовата гама на фир-
мата е достатъчно богата, за да 
удовлетвори всякакви нужди:

 комплектни предприятия 
до ключ;

 линии за бутилиране на 
хранителни течности с произво-
дителност от 1000 до 60000 бут./
час;

 комплекси и отделни ма-
шини за единична и групова опа-
ковка на хранителни продукти:

 стречфолио обвиващи ма-
шини,

 опаковъчни машини с тер-
мосвиваемо фолио,

 палетизиращи комплекси 
за каси и стекове; депалетизи-
ращи машини за каси, бутилки и 
кенове (кутии);

 разтоварващи и натовар-
ващи машини за бутилки в каси и 
кашони;

 етикетиращи машини за 
самозалепващ етикет, за два, три 
и повече етикета, за обиколен 
пластмасов етикет. Тук ще при-
бавим и машините за маркиране 
на продукти от месо – новост в 
продуктовата листа на фирмата.

 транспортни системи към 
линиите за бутилиране, които об-
хващат цялата палитра бутилки, 
каси, стекове, кенове, палети.

 управления на отделни 
машини, управляващи системи 
за цели комплекси и линии на ба-
зата на български и вносни (на 
„Siemens”, „Omron”, „Telemechanik”, 
AMK и др.) елементи.

В последно време тази бога-
та гама е допълнена и с линии за 
пълнене и изпразване на бурета, 
линии за опаковане на сладолед, 
бутилиращи линии за РЕТ и кенове, 
както и линии за луксозен хляб.

20 години 20 години 
в услуга на в услуга на 
производителитепроизводителите



Когато пишем за постижения 
на български производител, обик-
новено търсим опора във вече 
обслужени клиенти. А в случая те 
не са малко и са предимно големи. 
Сред основните и желани клиенти 
на фирмата в страната са бути-
лиращи компании за алкохолни и 
безалкохолни напитки, и минерал-
ни води,  в т. ч.: Кока Кола, Пепси 
Кола, пивоварните на Неineken,  
INBEV, Бритос и др. Вече споме-
нахме, че машини с емблемата на 
Ес Пи Ви работят и в други стра-
ни – още една гаранция за качест-
вото им. 

Произвежданото от „Ес Пи Ви” 
ООД оборудване и извършваните 
от фирмата сервизни услуги се 
отличават с високо качество и 
още нещо, не по-малко важно – 
постоянен стремеж на менидж-
мънта на фирмата да поддържа 

мениджъри, които в пове-
чето случаи са с критерии 
за върхове в малкото оце-
лели предприятия, е дори 
геройство.

- Да си на разположение 
за консултации и помощ 
всекидневно и денонощно 
на колегите, поддържащи 
техниката, дори и когато 
има некоректни отноше-
ния на техните работода-
тели е сериозен “патент”.

- Постоянство и всеот-
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водещи фирми

Капсолопоставяща машина

оптимално съотношение качест-
во-цена. Може би и това е щрих 
към аргументацията на успеха!

Естествено, не мога да не 
задам един съществен въпрос на 
двамата инженери – Къде е клю-
чето на оцеляването?

Преди всичко тривиални и 
скучни думи - постоянство и все-
отдайност. Разшифровани, обаче, 
значат много!

- Да си предпочитан в услови-
ята на непрекъснато сменящи се 

дайност в иновативния ни подход 
към всяка задача, съответно в 
експериментирането, конструира-
нето, реализацията и последява-
щото “отглеждане”.

Разфасоване по тегло

Палетизиращ комплекс



MQuant FFA тест ленти – 
за определяне на свободни мастни 
киселини в отработени мазнини

Мерк България ЕАД
гр. София 1505
бул. Ситняково №48, Сердика Офиси, ет. 6
тел:    +359 (0)2 4461 111
факс: +359 (0)2 4461 110
e-mail: merck@merck.bg

Merck Millipore is a division of

 Експресна оценка на 
качеството на използваните 
за пържене мазнини в ХВП

 За оценка на мазнини 
с температура 
от 20 – 100oС само 
за 30 сек.

 Специална хартия 
за надеждни и 
репродуктивни 
резултати съгласно 
ISO 660

НОВО!

водещи фирми

Какво ново ще предложите на 
своите клиенти? 

На този въпрос експресивният 
и динамичен Стоян започва с едно, 
на пръв поглед лирично отклоне-
ние, но всъщност съдържащо мно-
го истини: 

Пътуваме към морето спираме 
пред Бургас… Накъде?

Няма предприятия – няма ги 
заводът за безалкохолни напитки, 
пивоварната, винпромът и най-го-
лемият маслодобивен завод заед-
но с производството на сапун.

Така е с почти всички големи 
градове, а къде остават малки-
те?

Пътувайки из цяла България 
виждаме пустош, или белега на 
житните “земевладелци”,  ограби-
ли и ограбващи българската земя, 
а не по-малко и нас.

И все пак си мисля, че е 
жизнено необходимо създаване на 
техника и технологии за бързо 
прибиране и преработка с цел 
подготовка за дълговременно 
съхранение на селскостопанска-
та продукция, където всеки пое-
динично или групово без страх да 
произвежда и реализира – замра-
зяване, сушене, опаковане и съх-
ранение.

А конкретно за основната ни 
дейност:

- Усъвършенстване на техни-
ката за етикетиране, опаковане, 
палетизиране и най-вече роботи-
зиране в по-голям обхват.

- Дистанционно сервизно об-

служване с помощта на интер-
нет.

Характерно е за добрите ме-
ниджъри да имат широк поглед 
към развитието на общество-
то. Затова напълно разбираме 
загрижеността и болката на 
Стоян Жилов и Васил Гунев, още 
повече, че сп. ХВП нееднократно 
се е спирало на тези проблеми. С 
надеждата, че страната ни ще 
намери сили да се справи с тези 
проблеми, пожелаваме на „Ес Пи 
Ви” ООД да е все така динамична 
и успешно развиваща се фирма. 

Петко Делибеев

Линия за опаковане на сладолед 
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дискусия

През септември Съюзът по хра-
нителна промишленост организира 
станалата вече традиция Кръг-
ла маса, свързана с качеството 
на храните, тази година с тема 
„Качеството на хранителните 
продукти – път към световните 
пазари”. И ако трябва да започна с 
някаква фраза от събитието този 
репортаж, това ще е фразата на 
проф. Пламен Моллов „Технологията 
на храните не е мръсна дума”. Но 
не мога да не отбележа и фразата, 
подчертана в презентацията на 
д-р Светла Чамова, председател на 
УС на СХП, с която тя даде старт 
на Кръглата маса: „Политическата 
отговорност често е пропорцио-
нална на медийния интерес, тя не е 
продиктувана от здравния риск?”.

Защо избрах тези две фрази? –
не защото бяха единствените, дос-
тойни за цитиране, а защото вече 
от години се провежда тази кръгла 
маса. Събират се хора – експер-
ти и производители, дискутират, 
обсъждат, синтезират идеи и пра-
вят предложения до съответните 
органи и... какво става. Нищо! Ком-
петентните органи се правят, че 
нищо не се е случило, политиците 

заиграват с храните, защото това 
е тънката струна на бедното 
българско общество, а медиите, 
медиите дебнат всяка изтървана 
дума от т.нар. български политици, 
които използват хранителната 
индустрия за личен PR и се започва 
една убийствена кампания срещу 
производителите на храни и напит-
ки в татковината. Какво от това, 
че се унищожават сериозни фирми 
от отрасъла, че се вреди на бъл-
гарската икономика, че се дават 
бонуси на чуждите производители, 
които и без това са окупирали па-
зара ни, и се радват на подкрепа 
от своите правителства... Не ми-

слете, че тези горчиви размисли са 
само литературно упражнение. В 
много от презентациите на Кръг-
лата маса и изказванията личеше 
огорчението именно от подобно 
отношение на обществото към 
родните производители на храни и 
напитки, много често провокирано 
от некомпетентни и недоброжела-
телни компетентни органи. И тук 
не мога да не цитирам още нещо 
от експозето на проф. Моллов: 
„Стандартизацията представлява 
инструмент на пазарната икономи-
ка,  а не средство за държавен кон-
трол! ” Както са казвали древните 
Sapienti sat (умният ще разбере).

Първо – качество, Първо – качество, 
после предписание после предписание 
и чак тогава глобии чак тогава глоби
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дискусия

Та, станахме свидетели на 
една наистина сериозна проява, за 
необходимостта от която говори 
препълнената зала, в която екс-
перти, производители и държавни 
служители се опитваха да намерят 
онзи общ език, чието възприемане 
ще бъде полезно за всички. Явно, 
че богатата тематична палитра 
на кръглата маса бе предизвикала 
голям интерес. Интерес, показващ, 
че всички се нуждаем от обмяна 
на мнения, на експертиза и прак-
тически опит. Само така може 
да се надяваме, че в България ще 
се създадат нормални условия за 
функциониране на бизнеса, че онова, 
което българският производител 
произвежда ще намери достойно 
място на стелажите в магазините, 
съответно на нашата трапеза, а 
защо не и на трапезата на евро-
пейските ни събратя, а и по оста-
налия свят.

За да добиете представа за 
многообразието на презентации-
те, разглеждащи формулираната 
от организаторите тема, ще 
цитираме само някои от тях: „Ка-
чество на храните – регулиране, 
контрол, управление”; „Препоръки 

на Европейската комисия за опре-
деляне на допустими отклонения за 
хранителни стойности, обявени при 
етикетиране”; „Законът за храните 
– фокус на Качеството, Хигиената и 
Безопасността на храните” ; „Акре-
дитираните лаборатории съгласно 
БДС EN ISO/IEC 17025– гарант за 
безопасността на храните”; „Но-
вости в законодателството на ЕС, 
свързани с хранителната верига”; 
„Информираният избор на храни 
с високо качество -  залог за дъл-
готрайно добро здраве”; „Проблеми 
при осигуряване безопасността на 
опаковките за храни, които чакат 
решение на национално ниво” и др.

Много от презентациите пре-
дизвикаха оживени коментари и 
наистина се получи сериозна дис-
кусия. Ненапразно проф. Стефан 
Дичев започна коментара си с 
думите: „Ако спрем да говорим, ще 
трябва да се идентифицираме като 
нямо-глуха нация”. После подчерта 
необходимостта от по-голяма 
независимост на БАБХ и изтъкна, 
че „Унищожаването на българския 
производител, непрекъснатите 
промени в Закона за храните спъ-
ват бизнеса и водят до засилване 

на сивата икономика.”
Иска ни се да вярваме, че сис-

тематизираните предложения, 
кристализирали в дискусията, 
които традиционно ще бъдат 
връчени на заинтересованите 
държавни структури, ще изиграят 
някаква роля при бъдещото фор-
миране на държавната политика 
спрямо българската хранителна и 
питейна индустрия. Тази надежда 
се сподели от всички участници 
в Кръглата маса, които апели-
раха за активното участие на 
представители на държавата от 
по-висока инстанция в този ди-
алог. Както каза г-н Кольо Колев, 
гл.секретар на Браншовата кама-
ра на индустриалните хлебопро-
изводители и сладкари в България: 
„Тази среща на бизнеса с държава-
та би била много по-ефективна, 
ако в нея участват представите-
ли на държавната администрация 
на по-високо ниво, защо присъства-
щите в нея са на експертно ниво 
– специалисти от различни ведом-
ства и министерства, браншови 
съюзи, потребителски организа-
ции, институти, ръководители на 
фирми.” Според него е нужно да се 
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регламенти

направят работни групи, които да 
работят за разрешаване пробле-
мите на индустрията. 

Маргарита Добрева, произ-
водител, сподели: „Участвам 
в Кръглата маса от самото 
начало. Участието на толкова 
различни специалисти представя 
разнообразни гледни точки върху 
разглежданите проблеми. За мен 
това е събитие, което ми позво-
лява „да си сверя часовника”. Иска 
ми се при следващата Кръгла 
маса, включените презентации 
да могат да се прочетат пред-
варително от участниците. Така 
аудиторията ще има възможност 
да подготви и изложи по-акуратно 
своите въпроси.” 

Според Здравка Стоилова, 
проектант: “Контролните органи 
да не действат като диктатори, 
налагащи глоби, а да съдействат, 
да подпомагат производителите 

като консултанти, относно прило-
жението на закона.” В контекста 
на темата за лабораториите тя 
също сподели, „че е добра идея да 
се създадат държавни мобилни 
лаборатории.” 

Диляна Славова, председател 
на Комисията по земеделие, храни 
и развитие на селските райони в 
ЕИСК

„Апелирам за активното учас-
тие на браншовите организации 
и производителите при формира-
нето на законите. Това не само, 
че ще консолидира индустрията, 
но и ще допринесе за усвояването 
на потенциалния финансов ресурс 
по програмите на ЕС. ” Според 

Благодарност към спонсорите на Кръглата маса, които с висококачествените 
си продукти подкрепиха участниците в дискусията: БЕЛЛА България, Тандем В, 
ЕлБи Булгарикум, ЕЛИАЗ, Хлебозавод Троян.

нея сегашното българско законо-
дателство изисква много пове-
че, отколкото иска ЕС. „ЕС иска 
само прилагане на рамката и не 
се интересува от последвалото 
вътрешно регулиране, казвайки: 
щом като сте толкова умни и ис-
кате сами да ограничавате произ-
водителите си, правете го.”  

Г-жа Славова даде пример за 
добро регулиране в Германия – „То 
е тристепенно:  първо – качество, 
предписание и чак тогава глоби. У 
нас се започва от глобите, в ре-
дица случаи непосилни, обричайки 
бизнеса да се развива в сивата 
зона.” Тя сподели също, че неправи-
телствените организации в Евро-
па имат своята дума и поставят 
открито въпросите си пред ЕК –
„Към такава сплотеност и сила 
трябва да се стремим.“

Колко добре звучи последно-
то пожелание… Само че при нас, 
българите, то се постига много 
трудно. Примери колкото искате. 
Затова сме сигурни, че ще изра-
зим общо мнение на участвалите 
в Кръглата маса, ако заключим, 
че такива срещи трябва да се 
правят по-често, че трябва да се 
развива партньорството и да се 
отстояват интересите на отра-
съла в полза на цялото общество. 

Снежанка Христова
Петко Делибеев
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ГГоти ООД е официален предста-
вител на фирма Jungheinrich 
AG за България, Албания и 

Косово. През последните години 
фирмата се е доказала като лоялен, 
надежден и коректен партньор 
към своите контрагенти. Наред с 
актуалното ноу-хау, което се въ-
вежда и внедрява в машините на 
базираната в Хамбург компания, 
непрекъснато се работи и по ква-
лификацията на сервизните екипи в 
отделните представителства, които 
преминават всяка година курс за 
обучение и преквалификация. При 
успешно завършване получават ев-
ропейски и световен сертификат от 
Jungheinrich, че могат да извършват 
сервизна и ремонтна дейност. 

Успехът на фирмата в развити-
ето на машините и съоръженията 
в сектора на логистиката е безспо-
рен. За 2013 г. Jungheinrich печели 
за пореден път признанието на 
специалистите от логистичния 
и складов бранш, като получава 
комплексната награда за иновации, 
качество, надеждност, имидж, сер-
виз и клиентска ориентация, зае-
майки първо място в Европа, а два 
от моделите ETV и DFG са избрани 
за най-добри в света за 2013г. 
Jungheinrich от години предлага 
абсолютно цялата гама от машини 
и съоръжения за складови стопан-
ства и производства, като в някои 
случаи дори произвежда машини 
и съоръжения за конкурентните си 
фирми – още едно доказателство 
за иновационната сила, техноло-
гии, качества и технически потен-
циал на компанията. 90% от ком-
понентите и материалите, влагани 
във всяка машина на Jungheinrich 
са “Made in Germany” – за разлика 
от голяма част от конкурентите, 
чиито производства са концентри-
рани в страни с ниско квалифи-

цирана и платена 
работна ръка.

Концернът дър-
жи изключително 
много на качество-
то и етикета MADE 
IN GERMANY. Със 

своята развойна база от 2700 ин-
женери Jungheinrich допринася за 
ежегодни иновации от 75 – 85 % в 
областта на високоповдигащата и 
складова техника. Безспорен факт е 
и самото откритие на Reachtrack® – 
системата, патентована и разра-
ботена от доктор Jungheinrich, 
която в последствие започват да 
произвеждат и други фирми. За 
наша гордост и досега системните 
ретраци на Jungheinrich се ползват 
с най-добрата репутация на светов-
ния пазар. Красноречив е  фактът, 
че фирмата е в челната тройка на 
света и номер 1 в производството 
на електрически машини, където 
съотношението цена / качество / 
ноу-хау технология и иновации има 
съществено и решаващо значение 
за управляващите мениджъри на 
фирми от целия логистичен бранш. 

Като ексклузивен представи-
тел на марката Jungheinrich „Готи” 
ООД предлага на българския пазар 
широка гама от машини и съоръ-
жения, и специализирани машини 
от INOX  за хранително-вкусовата 
промишленост, предназначени за 
складови и логистични стопанства 
както и за производствени пред-
приятия – високоповдигачи, елек-
тро и мото кари, стакери, ричтраци, 
трансманипулатори, роботизирани 
системи; драйв ин и шатъл системи, 
VNA – машини за тесни коридори, а 
също така и консултативно „ноу хау” 
в областта на складовото изграж-
дане и вътрешнофирмената логис-
тика. „Готи” ООД предлага на своите 
клиенти въвеждане в експлоатация,  
гаранционно и извън гаранционно 
поддържане, диагностика с лицен-
зиран специализиран софтуер на 
Jungheinrich, сервиз за машините и 
оригинални резервни части, както 
и консултации при изграждане на 
складове и производства.

„Готи” ООД е официален пред-
ставител за България и на марката 
HOPPECKE. Акумулаторни батерии 
и зарядни станции HOPPECKE, с 
традиционното германско качест-
во, са предназначени за Соларни 
системи, Енергийни системи, Вя-
търни и Слънчеви електроцентра-
ли. HOPPECKE предлага батерии и 
енергийни системи за алтернативни 
енергийни източници, батерии за 
телекомуникации, мобилни опера-
тори, наземни станции, транспорт, 
UPS устройства, здравеопазване, 
подемнотранспортна и почистваща 
техника, медицинско оборудване, 
голф игрища и колички, изграждане 
на вътрешнофирмени „енергийни 
складове”, подстанции и мощно-
сти и др. Алтернативни енергийни 
източници, за компенсиране на 
енергийни спадове в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ 
и подстанции на енергийни разпре-
делителни дружества. Енергийни 
източници и батерии за железопъ-
тен транспорт и инфраструктура. 
Фирмата предлага батерии съо-
бразно специалните изисквания на 
всеки клиент, както и консултативно 
„ноу хау” в областта за начини на 
внедряване и употреба, доставка на 
оригинални резервни части и аксе-
соари с марката HOPPECKE. 

Фирмата предлага и продукти 
с марката DULEVO на българския 
пазар. DULEVO INTERNATIONAL (Ита-
лия) е компания, която произвежда 
пълна гама почистващи машини 
– от най-малките модели за домаш-
на употреба, през индустриалните 
прахосмукачки до камиони за улич-
но и парково почистване; полира-
щи машини; почистващи машини за 
всякакъв вид настилки – скръбър; 
метящи машини за закрити прос-
транства и за открити площи, под-
ходящи и за индустриални условия. 
Почистващата техника е подходяща 
за дома, офиса, ресторанти, тър-
говски обекти, производствени 
помещения – при производството 
на всякакъв вид храни, хранителни 
добавки, напитки и др., промиш-
лени комплекси от всякакъв тип. 
Машините са подходящи за всички 

Модерна техника Модерна техника 
за модерно за модерно 

производствопроизводство

12
8 /13



сектори и под сектори на ХВП, тъй 
като са създадени съгласно послед-
ните европейски стандарти и под-
държат изключително високи нива 
на чистота и хигиена, като в същото 
време намаляват оперативните 
разходи на клиента, тъй като нямат 
електронни компоненти, което ги 
прави здрави, устойчиви и лесни за 
управление. На първо място сред 
своите приоритети Dulevo поставя 
борбата с вредните емисии, изхвър-
ляни в атмосферата и шума. С цел 
да се намерят най-добрите решения 
в тези области, компанията инве-
стира в изследвания, развитие на 
технологии и качествени промени, 
постоянно подновяване на проду-
ктите, за да удовлетвори очаквани-
ята на клиентите си, но също така 
често ги надвишава.   

„Готи” ООД е също така офици-
ален представител за България на 
марката HUBTEX. HUBTEX GmbH & 
Co. KG е водеща компания в про-
изводството на специализирани 
машини и съоръжения за манипу-
лиране на материали. Производ-
ството на приложнопроектирани 
индустриални кари (повдигачи 

и спецализирани съоръжения за 
работа с едрогабаритни и обе-
мисти товари) са същността на 
бизнеса на HUBTEX. Техните маши-
ни са проектирани да улесняват 
манипулациите дори в много тесни 
пространства в производствените 
и търговски компании. Те са про-
ектирани за точното специфично 
предназначение и снабдени със 
необходимите приложения и ин-
струменти, оставайки при това 
удобни и мултифункционални. 
Продуктовата гама на компанията 
включва машини с приложение 
в огромен спектър от дейности: 
Кари с товароподемност от 1,5 до 
250 т. за едрогабаритни и обемисти 
товари. Повдигачи с електрическо 
задвижване с капацитет от 1,5 до 
230т. Серията 3050 на HUBTEX са 
много здрави и компактни чети-
ристранни повдигачи за вътрешно 
и външно приложение и на места с 
неблагоприятни наземни условия 
и настилки, с капацитет от 1,5 до 20 
т. Сериите 3100/3101 и 3200/3201 
са подходящи за манипулиране с 
дълги товари с тегло между 4 и 18 т. 

Като официален представител и 

на марката STABAU, „Готи” ООД пред-
лага и широка гама специализирани 
прикачни съоръжения – специ-
ализирани вилични съоръжения, 
ротационни устройства, кламери, 
странични изравнители и други с 
високо немско качество.

„Готи” ООД притежава сертифи-
кат ISO 9001:2008 от SGS, за про-
дажбената и сервизната си дейност, 
което свидетелства за високото 
качество на услугите, които се пред-
лагат на клиентите.

1619 София, бул. „Цар Борис III“ 370
Тел.: 02/ 957 00 35
Факс.: 02/ 957 00 34
GSM: 0878 33 22 11
E-mail: offi  ce@gothi-bg.com ;
http://www.jungheinrich.de/ ; 
www.gothi-bg.com 
За контакти: 
 Стоян Петрунов – 

собственик и управител
 Валери Петрунов – 

търговски директор



Пътешествието в света на 
цветята от захарно тесто про-
дължава с бърз урок за това как да 
изработите красива Орхидея Фале-
нопсис или Орхидея Мот, без да из-
ползвате не ядливи помощни мате-
риали. Орхидеята вероятно е едно 
от най-предпочитаните цветя за 
декорация на сватбени и празнични 
торти. Това красиво цвете, може да 
използвате, за да декорирате тор-
ти, сладки и мъфини. 

Едно от основните предимства 
при изработване на цветя от за-
харно тесто без тел е това, че 
така направени цветята са годни 
за консумация, себестойността на 
продукта също е по-ниска, както и 
времето за изработка.  Не е редно 
обаче да подценявате изработката 
на цветя посредством тази техни-
ка. За да получите красиви и реалис-
тични цветя без да е необходимо 
всяко листче да е закачено на тел е 
необходимо да използвате формички, 
които са предвидени за това. Веро-
ятно една от най-добрите систе-
ми за направа на цветя без тел са 
формичките на Patchwork Cutters. Но-
вата линия на фирмата са компле-
кти, с които да направите красиви 
и реалистични цветя за декорация 
на торти и сладкиши, без да е не-
обходимо да използвате не ядливи 
помощни материали, като тел, тик-
со и тичинки. Предимството е, че 
в комплектите са включени всички 
необходими формички, както и сили-
конови релефи. 

Когато изработвате цветя е 
важно да сте запознати със струк-
турата на цветето,  да знаете кои 
са външните, вътрешните венче-
листчета, къде и как са разположени 
чашелистчетата,  има ли тичинки 
– колко и как са разположени, има ли 
плодник и т.н. 

Тази схема нагледно илюстрира 

структурата на Орхидеята, която 
ще изработваме.

Орхидея Фаленопсис/ Орхидея Фаленопсис/ 
Орхидея МотОрхидея Мот

Необходими инструменти  и ма-
териали
 Комплект формички „Да напра-

вим орхидея фаленопсис/мот” – 
Patchwork Cutters
 Дъска с незалепващо покритие
 Точилка с незалепващо покри-

тие
 Инструмент Ball или Bone
 Инструмент Дрезден
 Инструмент за рязане
 Малка шпатулка

 Pad за изтъняване
 Pad за сушене
 Формичка за сушене на цветя
 Алуминиево фолио
 Захарно тесто за моделиране на 

цветя – розово, жълто, зелено
 Прахообразни оцветители – 

злато, жълто, зелено, тъмно зелено, 
тъмно розово
 Четки
 Ядиво лепило /виж сп. ХВП, 

бр.5/13/

Изработване
При използване на формички 

Patchwork Cutters е важно да знаете, 
че когато изрязвате с тях никога не 
се използва нишесте или пудра за-
хар. Повърхността, върху която раз-
точвате, както и самата формичка 
трябва да са леко намаслени с бяла 
растителна мазнина.

1. Размесете малко количество 
от тестото за моделиране на цве-
тя. Така ще го „събудите“ и ще го 
направите по-еластично. Намажете 
с малко бяла растителна мазнина 
ръцете си, ако ви лепне. Намаслете 
леко и дъската от гладката страна. 
Разточете тънко – цветът на дъска-
та трябва да прозира през тестото. 
Запомнете – едно от най-важните 
правила при изработване на цветя 
е тънкото разточване на тесто-
то.  Използвай-
те формичката с 
три листа (това 
са външно  и 
странични чаше-
листчета) и из-
режете колкото 
е възможно пове-
че. Най-добре е 
да изработвате 
едновременно повече от един цвят.

2. Върху гъбата за изтъняване с 
помощта на инструмент Bon вни-
мателно изтънете краищата като 
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Цветя от захарно Цветя от захарно 
тесто II – изработване тесто II – изработване 

на цветя без на цветя без 
помощни материалипомощни материали

1 – Външно чашелистче
2 - Венчелистчета
3 -  Устна
4 – Странични чашелистчета
5 -  Колумн



Днес, седемдесет години след 
първата публикация на Zobell от 
1943 г. за бактериалните биофилми, 
те продължават да бъдат актуална 
тема в няколко различни сфери –
предимно в хранителния, екологич-
ния и биомедицинския сектор (Flint, 
Bremer, & Brooks, 1997; Maukonen 
и сътр., 2003; Sihorkar & Vyas, 2001; 
Veran, 2002). 

Биофилмите представляват съ-
общества от микроорганизми, кои-
то адхерират в аморфен матрикс от 
извънклетъчни полимерни субстан-
ции (означавани с абревиатурата 
EPS – extracellular polymeric substanc-
es). Последните се секретират от 
самите бактериални съобщества и 
чрез тях клетките се закрепват към 
различни повърхности и материали 
(дърво, пластмаса, стъкло и метали).

Формирането на биофилмите е 
динамичен и сложен процес, в кой-
то могат да се разграничат следните 
няколко фази: обратима адхезия на 
бактериалната клетка към дадена 
повърхност (за разлика от клетки-

те, които са неспособни да адхе-
рират, адхезията на клетките към 
дадена повърхност представлява 
допълнителен стимул за по-висока 
експресия на т.нар. сигма фактор, 
който е отговорен за активиране 
на транскрипцията на редица гени 
и за синтезата на стотици белтъци); 
необратима адхезия, съпроводена 
със синтез на екзополизахариди 
и други вещества, които се озна-
чават с общото наименование EPS 
– основна съставка на аморфния 
матрикс; фаза на колонизация, при 
която клетките се разпространяват 
(мултиплицират) по аморфната 
повърхност и се групират в мик-
ро- и макро- колонии, и циклично 
отделяне на единични бактерии или 
фрагменти от колонии и следваща 
евентуална колонизация върху дру-
ги повърхности (включително по 
повърхността на хранителни про-
дукти) (Lucchini, 2011) (Фигура 1).

В хранителната индустрия, би-
офилми се формират на дъната на 
използвани съдове, капаците на 

безопасност

Основни Основни 
източници източници 
на биофилм на биофилм 
в месната в месната 
индустрияиндустрия

M. Armani и R. Lucchini

Фигура 1:
Формиране на 
биофилми

1. Адхезия на бактериални клетки 
към дадена повърхност

2. Колонизация (разпространява-
не) на съобществото от микроорганиз-
ми по дадена повърхност

3. Циклично частично отделяне на 
микроколонии, съпроводено с отделя-
не на фрагменти, които са способни да 
колонизират върху други повърхности 
(т.нар. свободни „планктонни” клетки)

Процесът на формиране на всеки биофилм включва три фази:

около тези три вкуса, например лимон и 
зелен чай. Мисля, че естественият аро-
мат е пътят занапред като зелен чай и 
хибискус. Най-голяма популярност имат 
аромати на растителна основа. Дори 
и около три вкуса, аз мисля, че все още 
могат да се правят нововъведения.”

Ванилията остава на върха ...
Подобна е историята със сладоледа. 

Най-предпочитаните вкусове при сла-
доледа не са се променили от години – и 
те са международни, коментира Бенди. 
Топ изборът на потребителите в Ев-
ропа, САЩ, Австралия, Китай и Индия 
са вкусовете ванилия, шоколад и ягода. 
“Това е носталгия, казва тя, за вкусове, 
с които хората са отраснали... Затова 
се връщат отново към тях, защото им 
имат доверие.”

Компаниите правят нововъведе-
ния около трите най-популярни вкуса 
с пускането на пазара на сладоледите 
Бен и Джери на основата на шоколад 
миналата година, отличаващи се с мека 
шоколадова сърцевина. Другите марки 
последваха примера.

“При сладоледа в частност, хората 
знаят какво искат, и то е удовлетворе-
ние. Шоколадът има голямо развитие в 
използването му като фокус за инова-
ции”, казва тя.

Други категории, които са особено 
отворени към нови вкусове са захарни-
те изделия, сладките и солени закуски, 
но е налице ограничен брой потребите-
ли, които искат да опитат нещо наис-
тина ново и различно.

“Използване на различен вкус може 
би е добър начин за привличане на потре-
бителя в краткосрочен план. Той може 
да опита по-необичаен вкус, но рискът 
е в това дали ще го купи отново” казва 
тя и допълва: “Като цяло развиващите 
се пазари и младите хора са най-склонни 
да опитват нови вкусове... Типичният 
американски картофен чипс изглежда се 
справя добре в Индия”, казва тя, доба-
вяйки, че традиционните американски 
солени вкусове и кетчуп се явяват редом 
до традиционните индийски аромати.

В допълнение, социалните медии иг-
раят все по-голяма роля в насърчаване 
решенията на хранителните компании 
около нови вкусове, позволявайки по-
требителите сами да избират любимия 
си сред няколко предложения. “Това се 
превръща в добър начин да се прецени 
какво искат потребителите. Вие веро-
ятно привличате младите потребите-
ли, които така или иначе биха могли да 
бъдат най-приключенски настроените.”
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стандартен микроорганизъм за 
изучаване развитието на биофилма 
и неговата регулация посредством 
т.нар. „кворумна сигнализация”.

Salmonella spp.
Salmonella spp. е изолиран в пти-

цекланици от инструменти за клане 
на пилета и почистване на птиче 
месо (Helke и сътр., 1994, Joseph и 
сътр., 2001). Сведенията относно 
съществуването на биофилм на 
Salmonella spp. в местата за прера-
ботка на храни са оскъдни. Все пак, 
няколко изследвания (Helke и сътр., 
1994, Jones & Bradshaw 1997, Joseph 
и сътр., 2001) представят данни, спо-
ред които Salmonella spp. може да 
формира биофилми на повърхност-
та на някои материали (пластмаса, 
бетон, неръждаема стомана и др.), 
които са масово използвани в пред-
приятията от хранителния отрасъл. 

Неотдавна бяха публикувани 
данни, според които Salmonella spp., 
както и E. coli и други Enterobacte-
riaceae продуцират целулоза като 
фундаментален компонент на EPS; 
както е известно целулозата е от 
изключителна важност за бактери-
алния растеж в околната среда (Lasa 
и сътр., 2009).

Salmonella spp. е един от най-ви-
рулентните патогени с хранителен 
произход, и същевременно през 
последните години се явява най-
честият причинител на епидемии 
от хранителни натравяния в Европа 
(EFSA, 2009).

Escherichia coli
Няколко изследвания сочат, че 

определени щамове на E.coli O157:
H7 могат да се размножават в резул-
тат на увеличаване на количеството 
EPS и формирането на „къдрав” био-
филм (Ryu и сътр, 2004). Освен това, 
налице са данни, които доказват, че 
формирането на биофилм придава 
на тези щамове по-висока устойчи-
вост към разтвори, съдържащи хи-
похлорит, който често се използва 
в хранителната индустрия (Wilks и 
сътр., 2005; Ryu & Beuchat, 2005).

Campylobacter jejun
Въпреки че Campylobacter не се 

размножава в хранителни проду-
кти, нейната минимална инфекциоз-
на доза е много ниска, тя е по-ниска 
от тази на всеки друг патоген. Науч-
ните изследвания сочат, че Campy-
lobacter може да се разпространи 
лесно при преработката на храната, 
като по този начин се увеличава 
рискът от кръстосана контаминация 
за консуматорите (Hanning & Slavik, 
2009). Един от механизмите на 

оцеляване на Campylobacter spp. в 
околната среда е свързан с форми-
рането на биофилм. Campylobacter 
може да формира биофилм в среди 
на водна основа или на стъклени 
повърхности и повърхности от не-
ръждаема стомана. Микронишата, 
която се създава във вътрешността 
на биофилма, блокира кислород-
зависимия процес на инактивация 
на C. jejuni. Данните сочат също, че 
тези бактерии могат да преживяват 
вътре в биофилма в продължение 
на една седмица при температура 
10οС, при минимално количество на 
хранителни вещества и нормални 
атмосферни условия.

2 – Превенция 2 – Превенция 
и инхибиране и инхибиране 
разрастването на разрастването на 
биофилмибиофилми

Основни фактори за контрол 
на биофилмите са хранителните 
вещества, наличната вода, дизайна 
на оборудването и температурата. 
За нещастие обаче усъвършенства-
нето на дизайна на оборудването, 
контролът на водното съдържание 
и работните температури не винаги 
са възможни и ето защо стратегиите 
за контрол на биофилмите са фоку-
сирани преди всичко върху ефикас-
ното почистване на рисковите мес-
та, където съществува вероятност 
от тяхното формиране (Frank, 2000). 
След сформиране на един биофилм, 
почистващата процедура става по-
трудна, поради адхезията на синте-
зираните EPS. Задължително е при 
почистващите процедури да бъдат 

отстранени остатъци от храни и 
материали, които вече вероятно са 
контаминирани с микроорганизми 
или могат да инициират техния 
растеж. 

При повечето процедури се из-
вършва почистване с гореща или 
хладка вода, след което се прилагат 
химични средства, изплакване и 
санифициране. Химичните детер-
генти суспендират и разтварят 
остатъците от храна, понижават 
повърхностното напрежение, емул-
гират мазнините и хидролизират 
белтъците. Химичните агенти могат 
да бъдат прилагани също така в 
комбинация с прилагане на физиче-
ска сила, например с турбулентен 
воден поток и триене (Chmielewski 
& Frank, 2003).

Не бива да се забравя фактът, че 
биофилмите са опасни източници за 
замърсяване и са трудни за премах-
ване, поради силната им устойчи-
вост към традиционните процедури 
за почистване и санифициране, 
които в същото време са прекалено 
агресивни към материалите, както и 
към персонала и околната среда.

За да бъде ограничен и сведен 
до минимум рискът от формиране 
на биофилми, работата на операто-
рите трябва да започне с превенция 
срещу образуване на самия био-
филм, и накрая – с неговото отстра-
няване и ерадикация.
2а – Превенция 2а – Превенция 
и контроли контрол

Процесът на бактериална 
адхезия протича с доста висока 
скорост и повечето процедури за 
почистване и дезинфекция не са 

Производство и ремонт на:
РЕДУКТОРИ И МОТОР-РЕДУКТОРИ
❏ планетарни
❏ червячни
❏ вълнови
НЕСТАНДАРТНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ПО ЗАЯВКА

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

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

Производствена база:
Кв. Долни Воден – стопански двор

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

Международната рибна про-
мишленост е във възход през 
последните няколко години, като 
консумацията на риба в свето-
вен мащаб удари рекордни нива, 
достигайки средно 17 кг на човек 
в сравнение с 9,9 кг през 1960 г., 
като се очаква да продължи да 
нараства в бъдеще. Консумация-
та на риба в Европа, особено на 
консервирани продукти, е доста 
над световното средно ниво, с 
увеличаващ се брой на потреби-
телите, които преминават от 
месо към риба. Вносът на консер-
ви риба тон в Германия се е уве-
личил с 11,5% през 2011 г., като 
консервираната риба съставлява 
една четвърт от потреблението 
на морски продукти в страната. 
При непрекъснато увеличаващата 
се конкуренция по рафтовете в 
магазините, рибните доставчици 
в Европа са в търсене на нови 
начини да си гарантират същест-
вена част от този потенциално 
огромен пазар.

Стремежът към Стремежът към 
здравословен начин здравословен начин 
на живот на живот 

Ключовата тенденция за 
ръста на популярността на 
морските продукти в Европа е 
увеличеният стремеж на потре-
бителите към здравословен начин 
на живот. Здравето и храненето 
са теми с нарастваща важност в 
обществото. Ниско калоричните 
готови ястия и закуски колонизи-
рат все повече и повече място 
по рафтовете в супермаркетите, 
особено в Германия и сканди-
навските страни. 150 гр. риба 
осигуряват повече от половина-
та дневна нужда от протеин за 
възрастен, както и ключови вита-
мини и минерали, и този факт обу-
славя повишеното търсенето на 
морска храна, която представлява 
здравословна и питателна алтер-
натива на месото в хранителния 
режим на европейците.

Нещо повече, доказано е, че 

Омега-3 мастни киселини, съ-
държащи се в рибата, са от 
съществено значение за функци-
онирането на мозъка и са полезни 
за здравето на сърцето. През 
90-те години учените установиха 
връзката между консумацията 
на риба, богата на Омега-3 и по-
дългата продължителност на 
живота. Проведените изследвания 
доказват, че народите, чиито 
хранителен режим се базира на 
морски продукти, като Исландия и 
Япония, се радват на значително 
по-ниска смъртност в сравнение 
със страни с преобладаваща кон-
сумация на месо. Подобни проуч-
вания все повече се оповестяват 
във вестниците и списанията и 
се инфилтрират в общественото 
съзнание, което дава възможност 
на собствениците на запазени 
марки да се възползват от тази 
нова тенденция. Така например, 
производителите на храни рекла-
мират съдържанието на Омега-3 
в техния продукт, за да привле-
кат потребителите и стимули-
рат продажбите си.

Важността на Важността на 
удобството удобството 

Като комбинираме казаното 
дотук с факта, че потребители-
те водят един все по- забързан 
начин на живот и работят повече 
от всякога, необходимостта от 
удобни и здравословни хранения е 
с приоритет. Това продължава да 
покачва продажбите на подходя-
щи храни в крак с новото време 
и в частност на морските храни. 
Почти един от всеки двама по-
требители заявява, че удобство-
то играе значителна роля в реше-

Водещи тенденции Водещи тенденции 
за рибната за рибната 
индустрия в ЕСиндустрия в ЕС

Лесните за отваряне кутии са идеални за опаковане на рибни продукти.
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нието му за покупка. Консервите 
с морски храни идеално пасват 
на тази тенденция, тъй като са 
преносими,   лесни за отваряне и 
готови за консумация. Точно тези 
качества допринасят за нара-
стването на популярността им 
в страни като Литва – третият 
по големина пазар на риба в ЕС и 
Латвия – и като лека закуска, и 
бърза питателна вечеря.

В допълнение към по-забърза-
ния начин на живот на европейци-
те, Континентът застарява. До 
2020 г. над 20 на сто от населе-
нието на Германия и Швеция ще 
бъде на възраст над 65 години, 
докато 17 на сто от населението 
на Норвегия се очаква да бъде на 

възрастта за пенсиониране до 
2030 година. Това е от същест-
вено значение за производители-
те на храни и много изследвания 
показват, че с годините сръч-
ността намалява и затова голяма 
част от възрастните хора сре-
щат затруднения при отварянето 
на опаковките. За 7 от общо 10 
потребители, лесната за отва-
ряне опаковка играе важна роля в 
тяхното решение при покупка на 
храна. За решаване на този про-
блем, много собственици на рибни 
марки вече търсят варианти за 
по-лесното отваряне на своите 
опаковки, което дава възможност 
на възрастните потребители да 
останат активни и независими 
и така да се изгражда лоялност 
към марката у тази категория 
клиенти в светлината на все по-
важния демографски фактор.

Например, испанският произ-
водител на морски храни Jealsa 
наскоро поднови своите консер-
ви риба тон с овалната форма 
Peelseam™ на Crown с отлепващи 
се краища. Тънкото, гъвкаво и 

топлинно запечатано фолио към 
твърдия пръстен стомана лесно 
се отстранява и изисква по-малко 
сила от традиционното решение 
и не изисква допълнителни ин-
струменти.

В Германия и балтийските 
държави, консервата тип “Ханза” 
е много популярна за готови за 
консумация морски продукти. От-
личителната голяма овална форма 
на консервата е с удобен пръстен 
за изтегляне. Форматът обик-
новено се използва за херинга, 
скумрия и цаца, тъй като за про-
изводителя е по-лесен за пълнене, 
позволява по-голям брой филета и 
предлага логистични ползи поради 
своята устойчивост преди опако-

ването и след него –
на рафта в магазина. 
В сравнение с други 
формати, „Ханза” има 
по-голяма повърхност 
за печат, съответно за 
допълнителна информа-
ция, което в комбинация 
с необикновената й 
форма позволява по-го-
ляма диференциация на 
продукта в очите на 
потребителите.

Устойчиво Устойчиво 
партньорствопартньорство

Друга основна тенденция в 
индустрията за консервирани 
морски храни е устойчивостта. 
Търсенето на риба нараства в 
световен мащаб, но рибните за-

паси се свиват в условията на 
все по-увеличаващия се брой видо-
ве, които са свръх експлоатирани. 
Днес за устойчивото снабдяване 
с рибни продукти е необходимо да 
се гарантира жизнеспособността 
на морската фауна като храните-
лен ресурс. Потребителите пове-
че от всякога са наясно по този 
въпрос, избирайки производители 
на “устойчиви морски продукти 
“ измежду конкурентите. Така 
например, в резултат на голяма 
телевизионна кампания, супер-
маркетите Sainsbury във Велико-
британия отбелязаха увеличение 
в продажбите със 17%, благода-
рение на „хванатото с въдица в 
морето” послание в рекламата за 
техните консерви с риба. 

През последните години се 
появиха редица други методи на 
“еко-етикетиране” по рафтовете 
на супермаркетите, като на-
пример този, осъществяван от 
Морския стопански съвет (Marine 
Stewardship Council - MSC), Friends 
of the Sea (Приятели на морето) 
или от Международната  фонда-
ция за устойчива морска храна 
(International Seafood Sustainability 
Foundation - ISSF). Днес 10% от 
световните рибни продукти са 
сертифицирани от MSC и целта 
на Съвета е този процент да 
достигне 17 на сто до 2017г. През 
2012 г. търговците в Германия 
поведоха света в “еко-етикети-
рането”, продавайки над 4400 
от 16 000 сертифицирани рибни 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДРОГАБАРИТЕН 
ПЛАСТМАСОВ АМБАЛАЖ

 транспортни каси за хранително-вкусовата 
 промишленост и селското стопанство

 пластмасови бидони /варели
 тръби за канални мрежи и обратни води 

„ХИМПЛАСТ” ООД
Първомай, ул. „Стефан Стамболов” № 68

тел./факс: 0336/621 04
GSM: 0888 808 260,  0888 229 037

E-mail: himplast@parvomai.escom.bg
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продукта, предлагани по света. 
Сертификацията за устойчивост 
ще става все по-важна в консерв-
ната рибна индустрия през след-
ващите години, тъй като опаз-
ването на рибните запаси става 
все по-належащо.

Металните опаковки имат 
предимство за производителите 
на морски продукти в търсенето 
за подобряване устойчивост-
та, тъй като те са безкрайно 
рециклируеми, без влошаване на 
качеството на материала. Евро-
пейският парламент наскоро при-
зна положителния принос на трай-
ните материали като металната 

консерва за обществото. Това я 
прави идеалният партньор за ус-
тойчивите рибни марки за привли-
чане вниманието на все по-еколо-
гично настроените потребители, 
отговаряйки на техните нужди.

“Тралене”“Тралене” за  за 
подходящата подходящата 
опаковкаопаковка

Атрактивната и удобна опа-
ковка е от съществено значение 
за „хващането на окото” на по-
требителя в критичния момент 
на продажбата. Лесно отварящи 
се, удобни и за единична порция 

опаковъчни формати могат да 
добавят реална точка в плюс за 
дадена марка продукт, като отго-
варят на нуждите на клиента за 
функционалност и, от друга стра-
на, дават възможност за увелича-
ване на продажбите и покачване 
на акциите.

В това отношение металните 
консервни опаковки имат откро-
яващо се предимство за рибна-
та промишленост. Присъщите 
качества на метала предпазват 
като щит рибата от въздействи-
ето на слънчева светлина, въздух, 
влага и замърсявания, продуктът 
се запазва и се запечатва вкуса. 

Твърдостта на формата за-
щитава филетата през цяло-
то пътуване от фабриката 
до супермаркета, и от мага-
зина до дома на потребителя.

Това помага да се гаран-
тира, че когато рибата се 
извади от консервата, ще е 
апетитна и ще изглежда тол-
кова добре, колкото ще е до-
бра и на вкус. Металът лесно 
се декорира, позволявайки на 
собствениците на търговски 
марки морски храни да прин-
тират ярки, привлекателни 
графики, които се открояват 
на рафта и привличат потен-
циалните продажби.

Производителите на риба 
трябва да вземат предвид 
всички тези фактори пре-
ди да изберат формата на 
опаковката. Експертите 
прогнозират, че световно-
то потребление на риба ще 
достигне 19,6 кг на човек до 
2021. С това нарастване на 
търсенето и произтичащото 
от него повишаване на конку-
ренцията, правилният избор 
на опаковката може да пре-
допредели разликата между 
морски продукти, които оти-
ват в количката и такива, 
които се поставят обратно 
на рафта.

Снежанка Христова
По Industrie Alimentari, 

април 2013

Търговия и производство на 
оборудване от неръждаема стомана. 
Фирмата разполага с машина за 
плазмено рязане Microstep CNC PLS 
6001.20P както и друга техника за 
огъване и заваряване на стомани.

„Арст” ООД
6000 Стара Загора,

кв. „Индустриален”
ул. Промишлена

тел.: +359 42 60 30 10
търговски отдел: +359 42 601477

факс: +359 60 30 08
offi  ce@arstood.com
http://arstood.com
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Признание 
за успеха

За пореден път тази година 
СХП проведе своя вече тради-
ционен Конкурс за награждава-
не на абитуриенти отличници, 
завършващи Софийската гимна-
зия за хлебни и сладкарски тех-
нологии.

В началото на юли, на търже-
ство за раздаване на дипломи-
те, бяха наградени с грамоти, 
предметни награди и сп. „ХВП” 
десет от най-добрите по успех 
абитуриенти, завършили 12 
клас, съответно от трите спе-
циалности на гимназията:

1. Производство на хляб, 
хлебни и сладкарски изделия 

2. Декорация на сладкарски 
изделия

3. Производство на сладкар-
ски изделия

Обучение за 
безопасността при 
столовото хранене

По желание на ръководството 
на фирма „Аурубис България” АД, 
град Пирдоп през м. юни  Съюзът 
по хранителна промишленост 
организира и проведе обучителен 
курс на тема „Хигиена, безопас-
ност и качество на храните в 

столовото хранене”. По време на 
курса бяха обучени 20 служители 
на фирмата, членове на комисия-
та  за мониторинг на столовото 
хранене. С изключителен интерес 
участниците в курса слушаха 
полезните за тях презентации в 
областта на хигиената и безо-
пасността на храните, норматив-
ните документи, които трябва 
да използват в своята контролна 
дейност. Най-голям интерес сред 
участниците предизвикаха прак-
тическите упражнения,  проведе-
ни по изключително атрактивен 
начин от лектора инж. Борислав 
Борисов в обектите за столово 
хранене на фирма „Аурубис Бъл-
гария” АД. Надяваме се, че пред-

ставените теми за опасностите 
в практиката на столовото 
хранене и работата в кухнята и 
търговската зала  допринесоха за 
обогатяване знанията и опита на  
членовете на комисията  за мони-
торинг на столовото хранене .

Ръководството на фирмата 
изрази своята благодарност и за-
доволство от успешно проведения 
курс и отправи покана към Съюза 
по хранителна промишленост за 
провеждане на следващи семинари 
и обучения на персонала във връз-
ка с осигуряването на безопасна, 
здравословна и качествена храна 
за целия персонал.

Ден на отрасъла
Съюзът по хранителна про-

мишленост започна подготовката 
за провеждане  на традиционния  
Ден на хранително-вкусовата 
промишленост в България и Де-
сетата Юбилейна Национална 
научно-практическа конференция 
с международно участие на тема: 
“Хранителната индустрия – 
перспективи в глобалния свят”, 
с участие на български и чужди 
лектори

Денят на хранително-вкусо-
вата промишленост в България 
ще се проведе под патронажа на 
Министъра на земеделието и хра-
ните проф. Димитър Греков

По традиция празникът се 
отбелязва през ноември, като 
тази година датите са 21 и 
22.11. 2013 г. 



26
8 /13

наблюдател

Стана традиция Конферен-
цията да се превръща в открит 
форум за дискусии, въпроси и от-
говори по актуални проблеми, въл-
нуващи участниците.

Затова очакваме вашите 
предложения за конкретни теми 
на презентациите и желания за 
среща с изявени специалисти от 
бранша! 

ШШести национален конкурсести национален конкурс
«Иновации в хранителната и вкусовата промишленост – продукти и технологии»

Партньори: ФНТС, УХТ-Пловдив, МЗХ, МЗ, МИЕТ, МОН, ЦКС, СИБ, 
Сп. „ХВП” – медиен партньор
  
Целта на конкурса е да насърчи връзката между българската наука и бизнеса, 

работещи в хранителната и питейна индустрия. В конкурса могат да вземат 
участие български научни работници и специалисти от висшите учебни заведе-
ния, институти от системата на Българската академия на науките и Селско-
стопанска академия и други организации, разработили и внедрили нов продукт, 
производители на храни и напитки, които са разработили и/или внедрили в произ-
водството нов продукт и са го пуснали за продажба на пазара в страната.

Конкурсът е обособен в две основни категории:
1. Разработка на нов краен продукт, нова технология или суровина
2. Производител или фирма, внедрили нов продукт, пуснат на пазара
Ще бъдат разгледани и класирани от специална комисия продуктите от след-

ните браншове:
1.1 Категория „Краен продукт“ (Потребителски продукти) 
1. Млечни продукти
2. Месни и рибни продукти 
3. Хлебни и сладкарски изделия
4. Захарни изделия
5. Преработени плодове и зеленчуци
6. Напитки – вино, пиво, безалкохолни напитки

1.2 Категория „Суровини“
Включва суровини, оцветители, ароматизатори, стабилизатори, подобрите-

ли, коректори и др., създадени от български специалисти и внедрени в производ-
ство.

2. Категория „Предприятие, внедрило нов продукт“

Критерии за предварителния подбор
За  продукт  и  суровина:
1. Продуктът да бъде нов за българския пазар;
2. Да отговаря на изискванията за безопасен и здравословен продукт;
3. Оригиналност на продукта;
4. Да има изпитвателен протокол от Акредитирана или друга призната лабо-

ратория в България за основните показатели;
5. Асептичното производство и отсъствието на консерванти е предимство;
6. Наличие на антиоксиданти или добавки с високи хранителни качества е 

предимство;
7. Органичен и био продукт, за което се представя сертификат, е предим-

ство;
8. Влагането на български суровини е предимство;
9. Възраждане на традиционен местен продукт е предимство.
За  предприятие и фирма
1. Внедрени системи за управление на качеството и безопасността на проду-

ктите;
2. Продуктът да е в производство и да е пуснат на българския пазар;
3. Опаковката и етикетирането на продукта да отговарят на изискванията на 
    българското законодателство;
4. Референция от търговска фирма за интереса към продукта е предимство.

Краен срок за подаване на заявки за участие:  8 ноември 2013 г.
Резултатите ще бъдат обявени на тържественото честване на Деня на 

хранителната промишленост през ноември, 2013 г. в София. 

Пътуващи 
семинари

Национален петдне-
вен пътуващ семинар 
в Албания и Македония

на тема: Изисквания 
на пазарите на ЕС за 
земеделски и хранител-
ни продукти 

София – Охрид 
– Дуръс – Тирана - Круя 
– Леже-Берат – Скопие 
– София

От 28 септември 
до 2 октомври,  2013 
година

Пътуване с автобус. 

СХП, с любезното 
съдействие на Ита-
лиански институт 
за външна търговия, 
организира Седемд-
невен практически 
пътуващ семинар в 
Италия с посещение на 
предприятия  и обмяна 
на опит в сферата на 
хранително-вкусовата 
промишленост. 

Маршрут  София 
– Флоренция – Рим – 
София  от 25 октомври 
до 31 октомври 2013 г.

Пътуване със само-
лет и автобус.

Повече информация 
и заявки:
Съюз по хранителна 
промишленост
инж. Соня Бургуджиева      
София 1000, 
ул. Раковски 108, 
офис 408                  
тел./факс: 02/ 987-47-44   
GSM: 0888 /72 24 82
e-mail: ufi_sb@abv.bg    
http://www.ufi-bg.com/ 



Успешно стартира проекта на 
„БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ МИНЕРАЛНИ ВОДИ - БАНКЯ” ЕООД 

по схема: „БЕЗОПАСЕН ТРУД” 

На 01.07.2013 г. се постави началото на реализирането на проект „Подо-
бряване на условията на труд и безопасността при работа в „Бутилираща 
Компания Минерални Води – БАНКЯ“ ЕООД. Общата цел на проекта е пови-
шаване на производителността, подобряване качеството на живот и услови-
ята на труд на работното място на заетите лица в „БК Минерални води – Бан-
кя” ЕООД при спазване на нормите и изискванията по безопасност и здраве 
при работа чрез изпълнение на всеобхватна програма за усъвършенства-
не на организацията на трудовата дейност и политиката за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. За постигането на тази обща цел, 
дружеството си е поставило следните специфични цели, а именно: 

• Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и създа-
ване на предпоставки за повишаване на производителността на труда и ра-
ционалното използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси 
чрез извършване на задълбочен анализ и проектиране на организацията на 
трудовата дейност в предприятието.

• Подобряване на условията на труд на работното място и създаване 
на условия за предпазване от и намаляване на трудовите злополуки и про-
фесионалните заболявания, съответно подобряване на професионалния и 
здравния статус на работната сила чрез:

o извършване на модернизация и обезопасяване на производствено 
помещение в компанията  посредством изграждане на система за контролно 
следене и оповестяване на оператори/работници, работещи сами;

o повишаване качеството на използваните лични предпазни средства 
и специално работно облекло от работниците и служителите в предприяти-
ето.

• Повишаване качеството на трудовия живот на заетите лица посред-
ством осъществяване на ефективна комуникация с тях на усъвършенствана 
система за осигуряване на ЗБУТ чрез провеждане на обучения за безопасна 
работа с нововъведено работно оборудване и технологии. 

• Повишаване адаптивността на човешкия ресурс в компанията чрез 
осигуряване на достъп до съвременна система от трудови стандарти и обу-
чения за създаване на предпоставки за по-широко прилагане принципите 
на учене през целия живот.

Продължителността на изпълнение на проекта е дванадесет месеца, а об-
щата стойност – 80,008.27 лева, от които 80% (64,006.62 лева) се финансират 
от Европейския съюз, чрез Европейския Социален Фонд (ЕСФ) и от национал-
ния бюджет на Република България, а 20% (16,001.65 лева) са собствен при-
нос на „Бутилираща Компания Минерални Води – БАНКЯ“ ЕООД. Проектът се 
реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси”, по схема №BG051PO001-
2.3.03 „Безопасен труд”. 

ХРАНИ, 
ТЕХНОЛОГИИ 

И ЗДРАВЕ - 2013
Институт за изслед-

ване и развитие на хра-
ните организира Меж-
дународна  научно-прак-
тическа  конференция 
„ХРАНИ, ТЕХНОЛОГИИ И 
ЗДРАВЕ - 2013”

Събитието ще бъде 
под патронажа на Ми-
нистъра на земеделието 
и храните и под почет-
ното председателство 
на Председателя на Сел-
скостопанска академия 
и ще се състои на 7-8 
ноември.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ 
ТЕХНОЛОГИИ
СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ 
ЗА ХРАНИТЕЛНАТА 
ИНДУСТРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ХРАНИ 
И НАПИТКИ
ЗДРАВЕ, КАЧЕСТВО И 
БЕЗОПАСНОСТ 
НА ХРАНИТЕ
ИКОНОМИКА И ИНДУС-
ТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 

ФИРМЕНО УЧАСТИЕ:
Фирми и организации, 

които желаят да участ-
ват в конференцията 
с презентация, доклад 
или постер, изложба, ре-
кламни материали  и др. 
трябва да заявят това 
до 30 септември 2013 г.  

МЯСТО НА 
ПРОВЕЖДАНЕ:

Институт за из-
следване и развитие на 
храните – Пловдив, бул. 
“Васил Априлов” № 154

Допълнителна информа-
ция:

Тел: +359 32/952109,
951352, 951351
Факс: +359 32 952286
E-mail: office@canri.org
www.canri.org

Инвестира във вашето бъдеще!
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна про-

грама „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от „Бутилираща Компания Минерални 
Води – БАНКЯ ЕООД” и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 
и Договарящия орган.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03.-0789-С0001
„Подобряване на условията на труд и безопасността при работа 

в Бутилираща Компания Минерални Води – БАНКЯ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз
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Проект „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в Бутилираща Компания 
Минерални Води – БАНКЯ ЕООД” се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програ-
ма  “Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и 

Република България по Договор ESF – 2303 – 01 - 07027 от 01.07.2013 г.
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евровести

Увеличаването на знанията 
относно алергенния риск обусла-
вя необходимостта от управле-
ние на алергените и пълното му 
интегриране в стратегиите на 
производителите за осигурява-
не безопасността на храните. 
FoodDrinkEurope представи първото 
по рода си Ръководство за управле-
ние на хранителните алергени за 
производители на храни (Guidance 
on Food Allergen Management for Food 
Manufacturers), за да подпомогне 
фирмите за изграждането на ефек-
тивно управление на алергените.

FoodDrinkEurope е сред първите 
структури, признаващи, че храни-
телните алергии и нетолерантно-
сти са проблем за безопасността 
на храните и управлението на 
алергените трябва да бъде нераз-
делна част от стратегиите за 
осигуряване безопасност на храни-
те. В своето първо по рода си Ръко-
водство, FoodDrinkEurope определя 
общите принципи за управление на 
алергените и осигурява последова-
телна и основана на доказателства 
информация за добри практики по 

FoodDrinkEurope FoodDrinkEurope 
с Ръководство с Ръководство 
за управление за управление 
на хранителните алергенина хранителните алергени

Фигурата 
илюстрира 
критичните 
елементи, кои-
то следва да се 
вземат предвид 
при оценката на 
алергенния риск 
в ХВП. (Цифрите 
се отнасят до 
раздели от Ръко-
водството)

отношение на управлението на ри-
ска от алергенни храни.

Научното разбиране на риска от 
хранителни алергени се разви през 
последните 20 години. Настоящото 
ръководство извървява дълъг път, 
за да подпомогне фирмите за про-
изводство на храни с разработва-
нето на последователна концепция 
за риска от алергизиращи храни за 
хранителната индустрия. Същевре-
менно то е в помощ на фирмите в 
изпълнението на отговорността 
им за създаване на система за 
управление на безопасността на 
храните в съответствие със зако-
новите изисквания. 

Управлението на алергените 
е необходимо да се интегрира в 
управленските стратегии на про-
изводителите за осигуряване безо-
пасността на храните. То трябва 
да се вгради в производствените 
оперативни стандарти на произво-
дителя, при трети страни, изпъл-
няващи производство за фирмата, 
както и във всички стандарти за 
доставка на суровини.  Вместо 
като една напълно нова система, 

управлението на алергените в хра-
нителната индустрия следва да се 
разглежда като интегрална част 
от съществуващото управление 
на безопасността на храните и 
да се вземат под внимание всички 
операции:  от източника на су-
ровината, през преработката и 
пакетирането, до крайния продукт, 
включително разработването на 
нови продукти. 

По отношение на МСП Ръко-
водството признава липсата на 
еднакви способности и ресурси в 
сравнение с по-крупните компании. 
Трябва да се подчертае, че това 
ръководство не отива по-далеч от 
съществуващото законодател-
ство, но се стреми да представи 
добри практики в управлението на 
риска от алергени като предоставя 
практически препоръки за насочва-
не на МСП чрез различни ситуации, 
свързани със специфични алергенни 
вещества.  И все пак, вземането на 
решение за приложението на ръко-
водството е решаващо за всяка, 
свързана с производство на храни, 
фирма. 

Общите ръководни принципи 
могат лесно да се адаптират към 
различните хранителни обработки 
и дизайни на производствена база. 
Ръководството предоставя инфор-
мация за хранителните алергии и 
алергените, посочвайки тяхното 
значение като риск за безопасност-
та на храните.

Законодателството за етике-
тирането на храните доведе до 
значителни подобрения в информи-
раността на потребителите при 
закупуване на продукт, относно 
хранителните алергии и непоно-
симост, за неговото естество и 
състав. Също така, Ръководството 
включва информация за разработва-
нето на подходи в прилагането на 
консултативното етикетиране.

В коментар по повод публикува-
нето на Ръководството, президен-
тът на FoodDrinkEurope, г-н Хесус 
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евровести

На 4 юни, на специална церемония, бяха 
обявени наградите “International Forklift Truck 
of the Year” (IFOY). Две от общо четирите 
награди бяха присъдени на немската компа-
ния Jungheinrich. В категорията за скла-
дови машини на първо място беше 
поставен новият електрокар високо-
повдигач ETV/ETM 216, произведен в 
завода в Norderstedt. Той е предназна-
чен за работа върху равни терени, 
повдигане и преместване на това-
ри, включително и транспортиране 
на по-дълги разстояния. Може да 
поема палети с отворени подови ска-
ри и напречни дъски.

В другата категория – за противовесни повдигачи над 3,4т., отново 
спечели произведеният в завода в Moosburg DFG/TFG 540s. Това е 
4-колесен дизелов мотокар с хидродинамично задвижване. Работните 
му функции се задействат лесно благодарение на многофункционалния 
вентил за управление.

“Тези награди са признание за усилията на Jungheinrich,” споделя 
Ханс-Георг Фрай, Председател на борда на Директорите на фирмата. 
“Доволни сме, че инвестициите, които правим в развойна дейност и 
проектиране дават резултат в реално повишаване на имиджа на ком-
панията в международен мащаб. Така ние се нареждаме сред водещите 
доставчици на интралогистични решения и машини ”

Серафин Перес казва,’’…чрез хармо-
низирането и разпространението 
на добри практики в европейската 
хранително-вкусовата промишле-
ност на всички равнища, ръковод-
ството на FoodDrinkEurope осигу-
рява последователно разбиране и 
подход за управлението на алерге-
ните и някои храни, причиняващи 
непоносимост, в посока на висок 
стандарт в цялата европейска хра-
нително-вкусовата промишленост. 
Това ще помогне да се намали рис-
кът за алергичните потребители и 
ще даде възможност на хората да 
направят информиран избор за да-
ден продукт”.

Производителите на храни и 
напитки и техните партньори ще 
продължат надграждането върху 
значителните усилия, положени 
дотук, в осъществяването на прак-
тики за управление на риска от 
алергени. Подобрената съгласува-
ност на методите и практиките 
за управление на алергените ще е в 
полза на потребителите, страдащи 
от алергии и в крайна сметка ще 
спомогне за управлението на без-
опасността на храните по цялата 
верига на хранителна индустрия. 

  с две престижни с две престижни 
международни наградимеждународни награди
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наблюдател

Успешно стартира проекта на 
„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД 

по схема: „БЕЗОПАСЕН ТРУД” 

На 01.07.2013 г. се постави началото на реализирането на проект 
„Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „Кока-
Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД”. Общата цел на проекта 
е повишаване на производителността на служителите на „Кока-Кола ХБК 
България” АД и подобряване на условията на труд на работното място 
при спазване на нормите и изискванията по безопасност и здраве при 
работа чрез изпълнение на всеобхватна програма за усъвършенстване 
на организацията на трудовата дейност и създаване на предпоставки за 
усъвършенстване на политиката за осигуряване на здравословни и без-
опасни условия на труд. За постигането на тази обща цел, дружеството си 
е поставило следните специфични цели, а именно: 

• Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и съз-
даване на предпоставки за повишаване производителността на труда и 
рационалното използване на трудовите, материалните и финансовите 
ресурси чрез извършване на задълбочен анализ и проектиране на тру-
довата дейност в предприятието.

• Подобряване на условията на труд на работното място и създа-
ване на условия за предпазване от и намаляване на трудовите злополуки 
и професионалните заболявания, съответно подобряване на професио-
налния и здравния статус на работната сила чрез повишаване качест-
вото на използваните лични предпазни средства и специално работно 
облекло от работниците в предприятието.

• Повишаване качеството на трудовия живот на заетите лица по-
средством осъществяване на ефективна комуникация с тях на усъвър-
шенствана система за осигуряване на ЗБУТ чрез провеждане на обуче-
ния за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии. 

• Повишаване адаптивността на човешкия ресурс в компанията и 
качеството на техния трудов живот чрез осигуряване на достъп до съ-
временна система от стандарти и обучения за създаване на предпостав-
ки за по-широко прилагане принципите на учене през целия живот.

Продължителността на изпълнение на проекта е дванадесет месеца, 
а общата стойност - 153,295.58 лева, от които 80% (122,636.46 лева) се фи-
нансират от Европейския съюз, чрез Европейския Социален Фонд (ЕСФ) 
и от националния бюджет на Република България, а 20% (30,659.12 лева) 
са собствен принос на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” 
АД. Проектът се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси”, по 
схема №BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”. 

Инвестира във вашето бъдеще!
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност 
за съдържанието на документа се носи от Кока-Кола Хеленик Ботлинг 
Къмпани България АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 
и Договарящия орган.

ПРОЕКТ BG051PO001- 2.3.03 – 0788 – С0001
„Подобряване на условията на труд и безопасността при 

работа в „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз

Проект „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „Кока-Кола Хеленик 
Ботълинг Къмпани България” АД” се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна 

програма  “Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския 
социален фонд и Република България по Договор ESF –2303 – 01 - 07026 от 01.07.2013 г.

Традиционни са срещите, 
които Аграрният депар-
тамент при посолството 
на САЩ в България орга-
низира за популяризиране 
на американски храни и 
напитки у нас. Неотдавна 
Нейно превъзходителство 
Марси Б. Рийс бе домакиня 
на избрани гости, покане-
ни да опитат едни от най-
добрите вина в света, ко-
ито вече могат да се от-
крият и на родния пазар. 
Сред гостите бе и минис-
търът на земеделието и 
храните проф. Димитър 
Греков. Помолихме органи-
заторите за малко повече 
информация за прочутите 
Калифорнийски вина, която 
предлагаме и на вашето 
внимание:

ЩЩ атът Калифорния 
има водеща роля, ко-
гато става въпрос 

за устойчиво отглеждане на 
лозя и производство на вино. 
Развитието на органичното и 
биодинамичното производство 
се стимулира в рамките на все-
обхватна устойчива програма, 
която стартира преди дванаде-
сетина години.

Калифорнийският съюз за 
устойчиво отглеждането на 
лозя (CSWA), наскоро бе удос-
тоен с Награда на годината по 
отношение на устойчивостта, 
от водещата европейска медия 
за питейната индустрия Drinks 
Business. В публикация на списа-
нието, CSWA получи признание 
за постиженията си и за ши-
рокото участие от страна на 
винарните и собствениците на 
лозя в щата, както и за 

Гроздов Гроздов 
еликсир от еликсир от 
КалифорнияКалифорния
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РезюмеРезюме
Получени са сорбционните изотерми на екструди-

рани смеси от ябълкови пресовки и пшеничен грис при 
температура 25°C и водна активност в диапазона от 
0.113 до 0.843, като е използван статичния гравиме-
тричен метод. За описание на изотермите са използва-
ни двупараметричните модели на Chung-Pfost, Halsey, 
Oswin и Henderson. Установено е, че получените из-
отерми биха могли да бъдат причислени към втори и 
трети тип по класификацията на Brunauer, а емпирич-
ният модел на Oswin е най-подходящ за тяхното опи-
сание. 

Ключови думи: сорбционни изотерми, екструда-
ти, ябълкови пресовки, емпирични модели

Sorption characteristics 
of apple pomace - wheat 
semolina extrudates

Nikolay Penov*, Milena Ruskova**, 
Todorka Petrova**, Nesho Toshkov*

* University of Food Technology - Plovdiv, Bulgaria
** Food Research and Development Institute - Plovdiv, Bulgaria

AbstractAbstract
The sorption isotherms of apple pomace – wheat 

semolina extrudates were obtained at 25°C and relative 
humidity in the range of 0.113 – 0.843. The static 
gravimetric method was applied. The Chung-Pfost, 
Halsey, Oswin, and Henderson models were applied for 
analyzing the experimental data. It was established that 
the sorption isotherms exhibited Types II and III according 
to the Brunauer classifi cation. The Oswin model was most 
suitable for describing the sorption isotherms.

Key words: sorption isotherms, extrudates, apple 
pomace, empirical models

ВъведениеВъведение
Водата е основен компонент в хранителните проду-

кти и нейният недостиг или излишък води до промяна 
на качествените и технологичните им показатели. По-
знаването на сорбционните характеристики на проду-
ктите и тяхното моделиране е необходимо при подбо-
ра на режимите за обработка и съхранение (Велчев, 
1981; Дуракова, 2005). 

При производство, транспортиране и съхранение 
сушените продукти взаимодействат с влагата във въз-
духа. Връзката между водната активност и влажността 
на продукта при определена температура се дава от 
експериментално получената равновесна изотерма. 
Brunauer et al. (1940) класифицират изотермите на пет 
типа според техния вид. Изотермите дават възможност 
да се съди за характера и количеството на различните 
видове свързана вода.

Сорбционни характеристики 
на екструдирани смеси 
от ябълкови пресовки 
и пшеничен грис

Николай Пенов*, Милена Рускова**, Тодорка Петрова**, Нешо Тошков*
*Университет по хранителни технологии – Пловдив

**Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив
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РезюмеРезюме
През 2012 г. бе проведено анкетно изследване 

сред 200 лица на възраст над 18 г. с цел да се ус-
танови информираността на българските граждани 
относно технологията на винопроизводство и влия-
нието на алкохолната консумация върху човешкото 
здраве. Проучването обхвана 106 жени и 94 мъже 
на възраст от 21 г. до 83 г. с различен образователен 
ценз и месечен доход. Резултатите бяха обработени 
с програмата IBM SPSS Statistics 20.0. 

Данните показаха, че относителният дял на ли-
цата, които купуват вино от търговската мрежа е 
62%, а 84 участника в проучването (42%) произвеж-
дат вино в домашни условия. Анкетираните гражда-
ни са информирани във висока степен по въпроси, 
касаещи алкохолната ферментация, някои техноло-
гични практики (декантиране), съдовете за съхране-
ние на вино, възможни болести и повреди на вина-
та, както и някои особености при органолептичния 
анализ. В по-ниска степен респондентите са запоз-
нати с предмета на науката енология, съдържание-
то на захари в сухите вина, калорийната стойност 
на виното, съществуването на полови различия в 
допустимото количество приеман алкохол, както и с 
някои специфични практически въпроси – техноло-
гичната схема за производство на розе и производ-
ствената практика купажиране. При самооценка на 
среднодневната консумация на алкохол значителна 
част от анкетираните лица посочват, че ежедневно 
консумират алкохол в количества, по-високи от до-
пустимите, но само малка част от тях имат предста-
ва за реалния здравен риск.

Ключови думи: технология на винопроизвод-
ство, алкохолната консумация, здраве.

Knowledge of Bulgarian 
citizens regarding wine-making 
technology and the influence 
of alcohol consumption on 
human health

Assoc. Prof. Tatyana Yoncheva, PhD1, 
Chief Assist. Sashka Mihaylova,  MD, PhD2

1 Institute of Viticulture and Enology – Pleven, 1 Kala tepe str., 
e-mail: t_ion@abv.bg

2 Medical University – Pleven, 1 Kliment Ohridski str., 
e-mail: sashkam@yahoo.com

SummarySummary
An investigation of 200 people more than 18 years 

old was carried out in 2012, in order to determine the 
knowledge of Bulgarian citizens regarding wine-making 
technology and the infl uence of alcohol consumption on 
human health. Women (n=106) and men (n=94), aged 
21 to 83 years, possessing different educational levels 
and monthly incomes took part in the study. The results 
were processed by the program, IBM SPSS Statistics 
20.0. 

The data showed that 62% of people bought wine 
from commercial outlets, and 84 participants in the study 
(42%) produced wine at home. The citizens were highly 
informed about matters concerning alcohol fermentation, 
some technological practices (decanting), wine storage 
vessels, possible wine diseases and damage, as well as 
some features of sensory analysis. At a lower degree, 
the respondents were informed about the object of 
enology, the sugar content in dry wines, wine caloric 
levels, differences existing in the allowable quantities 

Информираност на българските 
граждани относно технологията 
на винопроизводство и влиянието 
на алкохолната консумация върху 
човешкото здраве

доц. д-р Татяна Йончева1, гл. ас. д-р Сашка Михайлова, д.м.2

1 Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен, ул. „Кала тепе“ №1, 
2 Медицински университет, гр. Плевен, ул. „Климент Охридки“ №1, 
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тенденции

Л.В. Зайцева, А.П. Нечаев

Иновационни технологии Иновационни технологии 
за получаване за получаване 
и модифициране на и модифициране на 
масла и мазнинимасла и мазнини

Продължава от миналия брой

2. Разработка на маслопро-
дукти и добавки за здравословно 
хранене на основата на ензимно 
преестерифициране на маслата

За производството на раз-
лични маслопродукти освен на-
туралните растителни масла се 
използват също модифицирани 
растителни масла. Към методите 
за модификация се отнасят фрак-
ционирането, хидрогенирането 
(насищане с двойно свързан водо-
род) и преестерификация (обмен 
на ацили на мастните киселини). 
Основен метод за модификация до 
неотдавна беше хидрогенирането, 
позволяващо получаване на твърди 
основи за производство на широк 
спектър маслопродукти. Препо-
ръките на ФАО/СЗО за ограни-
чаване съдържанието на транси-
зомери на мастните киселини в 
хранителните продукти доведоха 
до намаляване  на световното 
производство на хидрогенирани 
масла с една трета от общия 
обем на производството на масло 
до 5 млн. тона, което е около 5% 
от световното производство 
на масла. Съгласно приетият в 
края на 2011 г. Технически регла-
мент на Митническия съюз на 
производителите на масла (ТР ТС 
024/2011), съдържанието на тран-
сизомери на мастните киселини 
в маслопродуктите през 2018г.  
не трябва да превишава 2% от 
съдържанието на мазнините? 
Това налага на руските маслоп-
роизводители необходимостта 
да се откажат от използването 
на частично хидрогенирани масла 

при производството на мастни 
продукти и преминаване към други 
методи за модифициране на рас-
тителните масла.

Алтернативен метод за полу-
чаване на твърди маслопродукти 
наред с купажирането и фракци-
онирането се явява преестерифи-
кацията. Най-добрият вариант е 
съчетаването и на трите подхо-
да. В качеството на източник на 
твърди триацилглицерини за полу-
чаване на свободни от трансизо-
мери маслопродукти се използват 
препоръчаните от ФАО/СЗО 
тропически масла и техни фрак-
ции, притежаващи твърда консис-
тенция при стайна температура. 
Като източник на полиненасите-
ни мастни киселини се използват 
течни растителни масла, най-чес-
то соево или рапично. Переете-
рификацията за разлика от хидро-
генирането не променя степента 
на наситеност на мастните ки-
селини, затова при този процес не 
се получава образуване на опасни 
трансизомери на мастните кисе-
лини. Преестерификацията, както 
и хидрогенирането, способстват 
за подобряване на физико-химиче-
ските и технологични параметри 
на маслената продукция. В това 
е преимуществото в сравнение 
с купажирането или фракциони-
рането. В зависимост от вида 
на използвания катализатор съ-
ществуват химическа и ензимна 
преестерификация.

Към недостатъците на про-
цеса на химическата  преесте-
рификация трябва да се отнесе 

използването в качеството на 
катализатор на реакцията на 
агресивните и пожароопасни 
метилати и етилати на алкални 
метали; високата температура 
на процеса (90-120оС); образуване-
то в края на реакцията на тъмно-
оцветена смес със силен мирис; 
наличие в крайната смес на хими-
чески контаминанти. Всичко това 
обуславя необходимостта от 
щателна очистка на химически 
преестерифицираната смес.

За решаване на екологически 
въпроси и произвеждане на най-
безопасна и качествена продук-
ция, най-голям интерес предста-
влява развитието на ензимната 
преестерификация на растител-
ните масла и техните фракции. 
Съвременните технологични 
схеми  предвиждат използване в 
качеството на катализатор на 
имобилизирани липази и провеж-
дане на непрекъснат процес на 
преестерификация с  използване 
на серия от 5-7 реактора. Опти-
малната температура на процеса 
70-75оС е достатъчна за разта-
пянето на много маслени смеси и 
позволява да се съхранят макси-
мално биологично активните ве-
щества, съдържащи се в маслата.
Получаваният в края на реакцията 
продукт има същия цвят както 
на изходната смес и не е замър-
сен от химически контаминанти. 
Необходимо е обаче да се отчита 
фактът, че върху ефективност-
та на протичане на процеса на 
ензимна преестерификация огро-
мно влияние оказва качеството 
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Merck Millipore is a division of

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

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

sales@thermohran.com;
www.thermohran.com 

Машини и технологични 
линии за консервната 

промишленост.
Топлообменници и 

изпарителни инсталации за 
всички отрасли.

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

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

Бутилираща и 
опаковъчна техника. 

Проектиране, производство, 
монтаж и пълна 
инженерингова 

дейност.

АЛЕКСАНДРА И АЛЕКСАНДРА И 
МАДЛЕН ООДМАДЛЕН ООД

Производство Производство 
и търговия  и търговия  

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

хлебопроизводствотохлебопроизводството

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

ДЕКОРИРАНЕ  С  ПОДПРАВКИ 

ДЕКО КУИКДЕКО КУИК®

Тел/ факс: 02/ 974 50 01, 979 07 51
GSM: 0888 915 249

e-mail: teatrading@abv.bg

Фолио за перфектен 
външен цвят и вкус 

на  варени шунки.  

Декорирайте Вашите 
специалитети - 

равномерно, красиво и 
пестеливо !

с едро-натрошени 
подправки !

ОБРАБОТКА НА ВОДИ
♦Омекотяване ♦Филтруване ♦Дехлориране  

♦ Декарбонизация ♦ Обратна осмоза 
♦Премахване на нитрати и сулфати ♦ UV-
дезинфекция ♦ Озонатори ♦ Деаератори  

♦Охладителни кули ♦ Химикали за обработка 
на вода в котелни и охладителни системи ♦ 

Почистване на котлен камък.
Хидро-Хикс-България ООД

тел. 032/ 677 394; тел./факс: 032/ 677 395
4004 гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе” 168 Г

e-mail: office@hydro-x-bg.com
www.hydro-x-bg.com

„ВКВ СОФИЯ” ЕООД

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 / 089 5492753

office@vkv-sofia.com
http://www.vkv-sofia.com

София 1784, ул. „Михаил Тенев” №12, 
Бизнес център „Евротур”, офис 17

тел.: 02/ 957 0120; 02/ 955 4960, факс: 02/ 955 4961
 www.biesterfeld-bulgaria.com

Кисeлини и 
киселинни регулатори

Консерванти
Антиоксиданти
Витамини
Пшенични, соеви и 

млечни протеини
Нишестета 

(модифицирани и 
нативни)

Фибри 
Емулгатори
Хидроколоиди
Стабилизатори за 

сладолед
Сухи млека
Лактати
Фосфати и 

фосфатни блендове
Аромати и вкусови 

подобрители
Натурални 

оцветители
Подсладители
Биотехнологични 

и специализирани 
продукти за 
винопроизводството

бизнессправочник



46
8 /13

“КАРИЛ и ТАНЯ”ООД
8602 гр. Ямбол

ул.ГрафИгнатиев №189 
Тел.: (+359 46) 66 92 66
факс: (+359 46)66 94 30 

E-mail: karil_ice@yahoo.com
VAT No.: BG 128020650

www.karil-bg.com

бизнессправочник

• Микробиологични анализи на суровини, 
храни, напитки, фуражи и др. 
• Биохимични и химични анализи на суровини, 
храни, напитки, фуражи и др. (микотоксини и 
други замърсители в храните);
• Качествено и количествено определяне на 
ГМО в растителни и животински суровини и 
хранителни продукти. 

За контакти: доц. д-р Ангел Ангелов
бул. “Марица” 26, гр. Пловдив 4002

тел.: 032/ 603 608 ; факс 032/ 643 108
                         е-mail: angelov@uft-bio.com

УХТ, Пловдив
Катедра „Биотехнология”
разполага със съвременна 

апаратура за извършване на:

“Престиж 96” ООД“Престиж 96” ООД

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

“ПИЛ КО” ЕО ОД        “ПИЛ КО” ЕО ОД        

Производство и преработка 
на пти че ме со

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

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

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

Млекопреработваща 
индустрия

ул. Ильо войвода 3, ет. 3
тел.: 032/ 907 006; 0339/ 2425 
факс: 032/ 907 004; 0339/ 2307

e-mail: madjarovi@mail.bg

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

www.bioenzyma.com

БЕБ – БЕБ – 
БИО ЕНЗИМА БИО ЕНЗИМА 
България ООДБългария ООД

Дистрибуция на киселини, лактати, 
високо пречистени минерални продукти, 

винопроизводство и лозарство, 
козметика,

пивоварство, месопроизводство  
препарати за почистване  и 

дезинфекция, за дома и септични ями, 
ензими, антипенители.

Специално за сладкарската промишленост!
www.edimexbg.com  

Предлагаме печени, белени, 
рязани и пакетирани фъстъци, 
калибровани според 
изискванията на клиента.

тeл./факс 0610 55191, 
e-mail: office@edimexbg.com

edimex_et@abv.bg

Вакуум 
опаковки 
по 10 кг.

МИЛМЕКС ООД
Шоколадена фабрика Милмекс 

ППроизводство роизводство 
на широка гама на широка гама 

шоколадови изделияшоколадови изделия

2227 Божурище, бул. Европа 156, ПК 25
тел.: (02) 993 29 00, 490 12 36
факс: (02) 993 32 25, 490 12 3

e-mail: info@milmex.eu
web: www.milmex.eu

Шоколадова 
фабрика 

Анимекс 98
Т +359 2 920 43 09
F +359 2 920 00 07
animex98@abv.bg

http://www.animex98.com

ЕЛИТ- МЕС ЕЛИТ- МЕС 
Минев-Родопа- Минев-Родопа- 

В.Т. ООД В.Т. ООД 

Велико Търново, ул. Гара Трапезица 11
Тел: +359 62 612 124

Факс: +359 62 612 133
E-mail: elit_mes@mail.bg 

http://elitmes.bg

Производство на малотрайни, 
трайни варено-пушени 

колбаси и сурово-
сушени месни 

деликатеси
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Производство на месни кулинарни 
заготовки - порционирани, замразени, 

готови за директно влагане, с 
насоченост конвектомати, скари и 

фритюри в търговски вериги. 
ISO 9001:2008.

Варна, ул. “Лиляна Ставрева” 8,
Произв. база: бул. “Хр. Смирненски” № 33, 

тел.: 052/511 479; 511 480; 
тел/факс:052/511 437

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
offi ce-bg@kuk.com

гр. София, кв. “Малашевци”, ул. “Рояк” № 43
тел.: 02/ 936 72 25; факс: 02/ 936 78 06

мобилен: 0888 63 65 10
www.aeabulgaria.com

Производство на 
висококачествени сладкарски 

продукти с контролиран произход 
на суровините и вкусови качества 

близки до тези на домашно 
приготвените сладкиши

“АЕА” ООД“АЕА” ООД

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

изделия, спирт и опаковки.

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

тел.: 0618/69500
факс: 0618/21709

e-mail:office@zaharnizavodi.com

“РАДУЛОВ” ЕООД

Газирани, 
негазирани 

напитки
 

6010 Стара Загора 
Индустриален квартал

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

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

6300 Хасково
жк. Орфей бл. 17, вх. Б ап. 24

Тел.: 0887 256 919
е-mail:dipi_eood_hs@abv.bg

www.torti-dipi.com

„ДИПИ” ЕООД„ДИПИ” ЕООД

Производство Производство 
на сладкарски на сладкарски 
изделияизделия

9300 Доб рич, 
ул. “Го це Дел чев” 19

Тел.: 058/ 600624, 600 709
Факс: 058/ 600168

Е-mail: savimex@dobrich.net

Про из вод с т во 
на хляб, солети 

и ма ка ро не ни из де лия 
“Злат на Доб ру джа”

“СА ВИ МЕКС” ЕО ОД

с.Дончево 9354, общ. Добрич, ПК 408
www.zora-donchevobg.com 
e-mail – zora@netplusdb.bg 

тел.:058/ 62 66 12; факс: 058 / 62 27 66

Традиция в производството 
и търговията с яйца за консумация 

в страната и чужбина. 
Дневно производство от 

450 000 броя яйца. 
Затворен цикъл на производство, 
съобразен с изискванията на ЕС. 

„77K” ООД „77K” ООД 
Газирани и негазирани 

напитки; напитки 
“Фонтана”, студен чай, 
тонизиращи напитки

2300 Перник, 
ж.к Кристал, з-д Кристал
тел./факс: 076/ 631 320
e-mail: pernik77k@abv.bg; 

fontana77k@abv.bg

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

Тел.: 042 617101;
e-mail: gradus@gradusbg.com

“Градус-1” ООД

Производство на пилешко месо 
и пилешки продукти, разплодни 

яйца, еднодневни пилета. 
Богата гама охладени 

и замразени птичи продукти, 
полуфабрикати, деликатеси 

и колбаси. 

Производство и дистрибуция 
на ингредиенти за:

 Безалкохолни напитки и сокове;
 Ниско- и високоалкохолни напитки;
 Сладоледи и млечни продукти;
 Хлебарски, сладкарски и захарни изделия;
 Месни продукти, готови храни и сосове.
Разработка на рецептури и технологии.

1138 София, кв. Горубляне
ул. “Обреща” 4

тел.: 02/ 923 18 00
факс: 02/ 978 52 50

e-mail: ptoshev@toshev-ltd.com
www.toshev-ltd.com

КемОксайд ООДКемОксайд ООД
Почистващи препарати 

и дезинфектанти за ХВП.  
Дезинфектант за питейна вода Eoxide LQ 

(0,75% разтвор на хлорен диоксид).
100% микробиологичен контрол, без 

никакви вредни остатъчни продукти от 
дезинфекцията.

София 1616, кв. Бояна,
ул. Кумата 77, секция 6, ап. 8

тел. / факс: 02 441 3080; моб. 0885 011 106
www.chemoxide.bg;    info@chemoxide.bg
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