
Темата за опаковките от различни позиции

Днес, когато темата за безопасността на храните, за запазването на тяхното качество при
съвременните мащаби на търговията, за устойчивостта в развитието на икономиката, в
конкретния случай, съобразяването с екологията, значението на опаковката нарасна
значително. Свидетели сме на интелигентни опаковки, на смарт етикети, на всякакви
иновативни подходи в тази област. Не трябва да пропускаме и търговската страна на
въпроса, защото не е тайна, че опаковката има сериозно влияние при избора на продукта.
Та всичко това ни накара през миналата година да възстановим конкурса Приз Пак, чието
начало е някъде в първите години на новия век. Още повече, че темата опаковка е централна
в глобален мащаб и почти няма развита държава, която да не провежда подобен конкурс. Да
не говорим за европейския и световния конкурс за опаковка.
За да подсилим ефекта от него решихме да организираме и съпътстваща Научно-практическа
конференция на тема: „Съвременни тенденции и нови технологични решения в
опаковането на храни и напитки“, която тази година провеждаме за втори път.
И докато за резултатите от Конкурса ще ви информираме в следващия брой, сега ви
предлагаме информация за Конференцията, която се състоя на 20 октомври.
Пред присъстващите над 50 участника бяха изнесени интересни и актуални презентации от
известни наши специалисти. Естествено, не бе подмината актуалната тема за етикетът като
източник на информация за потребителите, а темите за проблема Бисфенол А и здравните
аспекти и влиянието на миграцията на нискомолекулни  вещества от пластмасовите опаковки
върху храната предизвикаха дискусия. Подчертана бе необходимостта подобни изследвания
да стават достояние на фирмите от двете страни – производителите на храни и тези на
опаковки, а също така и на контролните органи.
С внимание бе изслушана презентацията за изискванията и показателите за качество на
вълнообразните картони, предлагани у нас.
Една тема, която вълнува всички производители на храни и напитки не само предизвика
интерес, но бе последвана и от разгорещена дискусия – темата за изискванията, методите и
средствата за контрол на предварително опакованите продукти.
Вторият панел на конференция бе насочен към опаковката, като важен помощник в
реализирането на продукта. Теми като „Универсалната опаковка“, „Избор на опаковка за
продукта – дизайн, функционалност. Влияние на опаковката върху избора на потребителя“
и „Опаковката като обект на интелектуална собственост“  задържаха вниманието на
присъстващите и също станаха повод за много въпроси.
Конференцията придоби и международен привкус с презентацията на експерта от фирма
VOLPAK SAU, Испания, Едуард Боха, който представи историята и съвременните
разработки на известната фирма за опаковъчни машини Волпак.
Искам да благодаря на Българската агенция за безопасност на храните, с която винаги сме
имали добро сътрудничество, която и този път откликна на нашата молба за съдействие, на
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, на Института по целулоза и хартия,
на Федерацията на научно-техническите съюзи и колегите от браншовите организации – на
пивоварите, на производителите на безалкохолни напитки, на преработвателите на плодове и

зеленчуци и др.
Благодаря и на колегите от списанията „Целулоза и хартия“,
„Опаковки и печат“ и „Про магазин“ за партньорството при
провеждането на конференцията и конкурса.
Вярваме, че темите, които бяха представени, ще бъдат полезни в
практиката и ще подскажат идеи за нови разработки в сферата на
опаковането на храни и напитки.
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Към снимката: И тази година на конференцията бяха представени идеи
за опаковки на студенти от департамент “Дизайн” на Нов български
университет


