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Когато една традиция се е задържала десет 

години, време е да потърси нови насоки на 

своето развитие. Затова и ние от сп. ХВП, като 

основен организатор на този утвърдил се вече 

конкурс, решихме във връзка с юбилейното му 

издание да потърсим младежкия поглед върху 

опаковките. Така се роди и Младежкия Конкурс 

за най-добра опаковка Приз Пак. Обърнахме 

се към училища и ВУЗ където се изучават дисци-

плини, които имат допирни точки с нашата идея. 

Интерес проявиха традиционните ни партньори 

от Нов български университет и учителите от 

Национална гимназия за приложни изкуства „Св. 

Лука“, чиито възпитаници активно се включиха 

със свои идейни проекти. 

И, въпреки че благодарностите в такива слу-

чаи обикновено са накрая, тук искам да изкажа 

нашата благодарност към ръководството на 

Кока Кола ХБК България, което оцени полезност-

та на идеята и ни подкрепи с финансови и мате-

риални награди за младите хора. Впрочем, пред-

вид активната корпоративна политика на Кока 

Кола за работа с младите хора у нас 

това не би трябвало да ни учудва.

Ще добавя още една структу-

ра, която непрекъснато работи с 

българската младеж – Съюзът на 

пивоварите в България, с неговата 

кампания „Спортът е по-добрият 

начин децата да пораснат“. И те ни 

подкрепиха с подаръци за нашите 

млади участници.

Що се отнася до професионали-

стите, трябва да отбележа, че ние, 

като организатори и с помощта на 

колегите от сп. “Целулоза и хартия“,  

популяризирахме  идеята сред 

производителите на храни и напит-

ки, на опаковки и опаковъчни мате-

риали. Целта ни бе, в съответствие 

със световните тенденции, проявя-

ващи се в национални, европейски 

и глобални конкурси за най-добра 

опаковка, да стимулираме нашите 

производители на храни и на-

питки, както и тези, осигуряващи 

опаковки и нови технологии да 

демонстрират своите постижения, да подска-

жат тенденциите в развитието на това толкова 

важно за ХВП направление. Може да се каже, че 

успяхме. Навярно в съответствие с екологичните 

тенденции тази година доминираха заявките от 

страна на производителите на картон и хартия. 

Но затова малко по-нататък.

Искам да припомня, че в процеса на подго-

товка бе проведена и сериозна Научно-прак-

тическа конференция на тема „Съвременни 

тенденции в опаковането на храни и напитки“, 

на  която бяха разгледани актуални проблеми на 

опаковъчната дейност и представени новости в 

тази сфера (повече виж в брой 8/2018).

По традиция Конференцията бе естествен 

преамбюл към финала на Конкурса, който се 

състоя по време на големите хранителни изло-

жения в Интер Експо Център София. На самото 

изложение също бе показано сериозното отно-

шение към опаковките, но естествено наградите 

на Приз Пак 2018 отидоха при тези, които си 

бяха направили труда да ни изпратят своите 

заявки и пълна документация за предимствата 

Приз Пак търси 
идеите на младите…

Петко Делибеев представя конкурса, до него проф. Йордан 
Гогов, председател на журито и Виолета Георгиева, 

маркетинг и реклама на сп. ХВП и член на журито
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Търговия и производство на 

оборудване от неръждаема стомана. 

Фирмата разполага с машина за 

плазмено рязане Microstep CNC PLS 

6001.20P както и друга техника за 

огъване и заваряване на стомани.

„Арст” ООД

6000 Стара Загора,

кв. „Индустриален”

ул. Промишлена

тел.: +359 42 601 477

търговски отдел тел.: +359 42 601477

факс: +359 601471

offi  ce@arstood.com

http://arstood.com

АРСТ ООДАРСТ ООД

на своите опаковки.

Както вече споменах, тази година се прояви 

и една тенденция, свързана с актуалните изис-

квания за устойчиво развитие, екологичност и 

практичност в опаковането, която намери израз 

в увеличения брой фирми, кандидатстващи с 

опаковки от картон и хартия. Впрочем и основ-

ната част от идеите на младите хора бяха свърза-

ни с опаковки от картон, хартия, стъкло и дърво, 

което също красноречиво говори за отговорно 

отношение към актуалните проблеми, свързани 

с опаковките.  

Журито, под председателството на проф. 

Йордан Гогов, съставено от специалисти в раз-

лични сфери, с отношение към опаковките и 

безопасността на храните, оценяваше кандида-

тите по няколко критерия: да представят опако-

ваните продукти по най-добрия начин, с пълна 

и точна информация за потребителя; със своите 

физикомеханични и физикохимични качества 

да гарантират безопасно и функционално съх-

ранение и транспорт; да предлагат удобство за 

ползване и възможност за вторична употреба, 

рециклиране, или безопасно унищожаване, т.е. 

да отговарят и на изискванията за екологичност 

и др. Трябва да се отбележи, че основната част 

от фирмите подадоха пълна и подробна инфор-

мация за опаковките, с които кандидатстват. 

След като прегледа постъпилите заявки – до-

кументацията и самите опаковки, и разгорещена 

дискусия, журито определи следните носители 

на наградата „Приз Пак 2018“: 

В категория „Картон и хартия“ Диплом и 

плакет „Приз Пак“ получиха:

ДиЕс Смит България за:

 Опаковка за вино за е-търговия – за 

иновативен подход, актуалност и екологичност.

 Пързалка за бутилки – Кутия за охлаж-

дане на бутилки в хладилник – за оригинален 

подход, удобство и екологичност.

Дунапак Родина АД за:

 Опаковка за чаши със сепаратор, който 

е част от конструкция на опаковката и дъно  с 

автоматично заключване. Опаковката улеснява 

процеса на пълнене, намалява ръчните опера-

ции, не се използва залепваща лента, не съдър-

жа UV втвърдители и фото инициатори и е изця-

ло рециклируема.

 Опаковка за печени ядки „Детелина“, 

готова за представяне на рафта. Изработена от 

велпапе с две отделни части, с лесно отделяне 

на капака, пряк достъп до продукта и високока-

чествен печат опаковката е изцяло рециклиру-

ема. 

Витавел АД за:

 Комбинирана опаковка от вълнообра-

зен картон за индустрията – удобна за транс-

портиране и представяне на щанда, запазване 

целостта на продукта и рециклируемост.

Диплом Приз Пак 2018 за участие в конкур-

са получи:

Юрий Гагарин АД за:

 Кутия/опаковка за шоколадови бонбони 

за белгийската фирма Belgian Chоcolate Group.

В категория „Пластмаси“ Диплом и плакет 

„Приз Пак“ получиха:

Интрама Протек ЕООД за:

 Многослойно бариерно фолио за опа-

ковка с марката „Деликатес  Житница“ за ориги-

налност на структурата на фолиото и екологич-

ност.

 Фолиа за вакуум опаковка с марка „До-

бротица“ – Двете фолиа осигуряват функционал-

ност на опаковката, удобство за потребителя, 

гарантирано предпазване на продукта и еколо-

гичност.

 Фолиа за вакуум опаковка с марка „Дес-

тан“ – Двете фолиа гарантират безопасността на 

продукта, способстват за намаляване на замър-

сяването с пластмасови отпадъци и разходите на 

производителите за еко такса за опаковката.

ДАЕСЕФ АД за:

 Кофичка от РЕТ за кисело мляко и/или 

млечнокисели продукти с картонен етикет. Опа-

ковката  е изработена от по-тънко фолио, напъл-

но прозрачна, без мастилен печат. Алуминиевата 

капачка се отделя без разкъсване, а картонената 

обвивка е възобновяема суровина. Гарантира 

безопасността на продукта и осигурява пълна 

рециклируемост на компонентите на опаковката.

Победители в Първия Национален мла-

дежки конкурс „Приз Пак“ :

В раздела „Ученически идейни проекти 

за опаковки“ журито присъди наградата на 

Гергана Цонева, ученичка в 12 А клас, Нацио-

нална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ 

за Картонена кутия за дребни сладки и солени 

изделия – TIC-TAC-CANDY 

В знак на благодарност за партньорството 

и за стимулиране на творческото мислене у 

младите хора Диплом за участие в Конкурса  и 

плакет Приз Пак получи Национална гимназия 

за приложни изкуства „Св. Лука“ 
Ловорка Кекез, ръководител на отдел „Околна среда“ 
в Кока Кола ХБК България, връчва наградата в раздел 
„Ученици“ на Гергана Цонева

ДиЕс Смит България  получиха наградата си от доц. 
Красимир Савов, директор на Институт по целулоза и 
хартия

Снимки с наградата за спомен 
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Диплом за участие в Младежкия конкурс Приз 

Пак 2018 за най-добра опаковка получиха и 

учениците: 

Мона Тончева, 11 В клас, за Картонена кутия 

за хранителни продукти и стоки за деца;

Марина Андровска, 11 В клас за Нестандарт-

на картонена кутия за шоколадови бонбони;

Патрициа Ризова, 12 Б клас за Опаковъчна 

кутия за съхранение на салфетки.

Разделът „Студентски идейни 

проекти за опаковки“ създаде 

трудности на журито, което след  

продължителен спор единодушно 

прие соломоновското решение да 

раздели финансовата награда на 

две:

 Диплом „Приз Пак“ и матери-

ална награда получиха:

Силвия Владова за Екологич-

ни кутии за храна – за оригинален 

подход, удобство при употреба, 

отношение към детайлите и 

защитата на околната среда. 

Ерик Младенов за Ком-

бинирана опаковка от три 

бурканчета с мед – за оригина-

лен и екологичен подход при 

използване на стъкло, дърво и 

хартия.

Диплом за участие полу-

чиха:

Георги Петров за Идеен про-

ект за устойчив дизайн “Tapa 

project“

Мария Недева за Модулен дизайн на бутил-

ка

Ася Узунова за Кутийки за бонбони на моду-

лен принцип

Coşkun Görkem Peynirci (Турция) за Много-

функционална кутия за сладкиши и плодове

Честито на победителите!

Финалът на Десетия конкурс за най-добра 

опаковка Приз Пак 2018 беше на сцената в цен-

тралното фоайе на ИЕЦ, където организатори, 

участници в конкурса, изложители и посетители 

изживяха заедно радостта на победителите и си 

пожелаха: До следващата година на Единаде-

сетото издание на конкурса Приз Пак!

И ето че тук е мястото, като представител 

на основния организатор – сп. „ХВП“, пишещият 

тези редове да благодари на онези, които ни 

подадоха ръка и тази година за успешното ре-

ализиране на Конференцията и Конкурса – на 

МЗХГ, на МОСВ, на БАБХ, на ЦОРХВ, на ФНТС. 

Специални благодарности на Института по це-

лулоза и хартия, който през последните години 

винаги е бил до нас при организирането на тези 

събития. Също така на колегите от браншовите 

организации – СПБ, АПБНБ, СППЗ и от списания-

та „Целулоза и хартия“, „Прогрессив“, „Опаковки 

и печат“ и „Полиграфия“. Естествена е и голямата 

ни благодарност към нашия домакин – Интер 

Експо Център и неговия управител, г-н Ивайло 

Иванов, който за поредна година подкрепи на-

шата инициатива.

Петко Делибеев

Идейните проекти на 
студенти (на таблата) и на 
ученици, участвали в първия 
Младежки конкурс за най-
добра опаковка Приз Пак

Учениците с интерес разглеждаха опаковките, носители 
на „Приз Пак 2018“
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