
Протокол
от работата на жури за оценяване на кандидатите за Деветия Национален

конкурс за най-добра опаковка „Приз Пак – 2017“

Днес, 31-ви октомври 2017г., жури в състав:

Председател:
Доц. д-р Георги Джатов, директор на сп. Хранително-вкусова промишленост

Членове:
Проф. Йордан Гогов – експерт по безопасност на храните
Доц. д-р инж. Станка Недева – главен редактор на сп. „Целулоза и хартия“
Доц. д-р Валентина Багдасарян – НЦОЗА
Д-р инж. Снежана Тодорова – гл. експерт в дирекция: „Оценка на риска по
хранителната верига“ при ЦОРВ, МЗХГ
Ива Драгостинова – гл. асистент в департамент „Дизайн“ в НБУ
Петко Делибеев – главен редактор на сп. ХВП и председател на КООП ХВП
Виолета Георгиева – експерт Маркетинг и реклама, сп. ХВП
прегледа постъпилите заявки, приложената документация и самите опаковки
и след дискусия, отчитайки заложените в условията на Конкурса критерии и
актуалните изисквания към опаковките на храни и напитки, определи
носителите на наградата Приз Пак за 2017г.

ПЛАКЕТ ПРИЗ ПАК 2017 И ДИПЛОМ ПОЛУЧАВАТ
 „Лалов и Вачев“ ЕООД – за Опаковки за месни продукти от

многослойно полиетиленово фолио – кръгла и правоъгълна форма. Освен
предпазване на съдържанието, с модифицираната газова среда фирмата
осигурява по-дълъг срок на съхранение и запазване на външния вид и
органолептичните свойства на продукта. Леки и удобни за ползване. --
проф. Йордан Гогов

 „Диавена“ ООД – За консерви Риба тон Ди Алба Три пак – 3 Х 100 грама
в слънчогледово олио с прозрачен капак. Предимства: пряк зрителен
достъп до продукта, капакът е удобен за отваряне и безопасен за
потребителя. Цената за три-пак е по-изгодна за потребителя, а опаковката
от 100 грама е удобна за еднократно цялостно използване. -- проф.
Йордан Гогов

 „Анира Трейдинг“ ЕООД за комплект луксозни опаковъчни кутии
„Деликатесен“ и кашон за транспорт и директно представяне на щанда.
Журито обръща внимание на фирмата, че при етикетирането на опаковките
има няколко несъответствия с действащото законодателство. -- Петко
Делибеев

 „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД, град Троян – за хартиена
опаковка за „Античен хляб“ и хляб „Мечо пух“, с под 10% полимерни
материали. Опаковката осигурява по-дълго запазване на продукта,
хигиеничност при представянето му в магазина и възможност клиентът да



види продукта. Произведени са от фабрика за хартиени опаковки
„Клондайк“ ООД, с. Труд, Пловдивско -- Доц. Валентина Багдасарян

 „Дунапак – Родина“ АД – За транспортна опаковка „Маретти“, готова за
рафта и представяща хранителен продукт по най-добрия начин.
Изработена от микровелпапе, тя осигурява лекота и здравина на
опаковката и възможност за качествен печат, безопасно и функционално
съхранение и транспорт, изцяло рециклируема. -- Доц. д-р инж. Станка
Недева

 „Витавел“ АД за две опаковки – Кутия за опаковане на сок от череша и
Опаковка за ядки „Фитнес“ – транспортна и за директно представяне на
щанда. Двете опаковки се отличават с елегантен дизайн, удобство за
употреба и са рециклируеми. --- Доц. д-р инж. Станка Недева

 „Геран био“ ООД – За опаковка „Наура“ от трипластно велпапе, което я
прави удобна за транспорт и за директно излагане на щанда. Крафт
хартията й придава актуална еко визия, а използваните само два цвята,
черно и бяло, внушават идеята за натуралност. Кутията е с една точка на
лепене и сглобяемо дъно. Рециклируема. --- Д-р инж. Снежана Тодорова

 ДАЕСЕФ АД за контейнер (кофичка 400 мл.) за мляко и млечни продукти,
произведена от Полиетилентерефталат с повишени експлоатационни и
технологични характеристики: удължава срока на годност на опакования
млечен продукт, изключителна здравина и еластичност,  перфектна визия и
гланц. Удобство при отваряне на затварящото алуминиево фолио.100%
рециклируема. --- Д-р инж. Снежана Тодорова

ДИПЛОМ ПРИЗ ПАК 2017 ПОЛУЧАВАТ:
 „Кока Кола ХБК България“ АД – За участие в конкурса Приз Пак 2017 с

иновативен дизайн на нова бутилка „Фанта“.
 Адвантис Ко – За участие в конкурса Приз Пак 2017 със серия опаковки

Нискоалкохолни напитки от вино „Френдс“ в кен.


