
П О К А Н А

З А  У Ч А С Т И Е В
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА

ОПАКОВКА

ПРИЗ ПАК 2022

Уважаеми колеги,

Всички знаем, че опаковките заемат все по-важно място в съвременния
свят, особено в хранителната и питейна индустрия. Каним Ви да се
включите в Националния конкурс „Приз Пак 2022“, за да покажете своите
иновативни решения в тази област.

Цел на Конкурса – да бъдат отличени и популяризирани иновативни
опаковки за храни и напитки, нови опаковъчни материали и технологии. Те
трябва не само да представят опакованите продукти по най-добрия начин
(дизайн, етикетиране), но и със своите физикомеханични и физикохимични
качества да гарантират безопасно и функционално съхранение и транспорт,
удобство за потребителя и екологичност.

Условия за участие в Конкурса – право на участие имат всички
производители и вносители на храни и напитки, на опаковъчни материали и
опаковки, които осъществяват стопанска дейност на територията на
Република България.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в списанията „ХВП“,
„Целулоза и хартия“, „Опаковки и печат“, интернет бюлетина на сп. ХВП и
неговия сайт www.fpim-bg.org и др. медии.

Победителите имат право да поставят на наградените изделия
запазената марка на конкурса „Приз Пак“, като знак за високата оценка на
журито на конкурса.

Необходими документи за участие в конкурса:
Всяка фирма, желаеща да участва в Конкурса, трябва да представи

следните документи:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ОПАКОВКА „ПРИЗ ПАК“
Списание „ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ“
1000 София, ул. Раковски 108, офис 605; тел./факс: 02/ 988 05 89;

GSM: 088 464 69 19; info@fpim-bg.org; fpim_adv@abv.bg; www.fpim-bg.org

Финалът на Конкурса и връчването на наградите е на 26 октомври
2022 г. по време на Националната конференция по опаковане, на която ще
бъдат показани наградените опаковки.



заявление за участие (по образец),

опаковката или снимка на предлаганата за участие опаковка, в
зависимост от вида на изделието,

технически или други спецификации за физикомеханични и
физикохимични показатели на предлаганата опаковка,

протоколи от изпитвания за миграция от опаковката към опакования
продукт,

подобрени органолептични и други показатели на храната/ напитката
в резултат на използването на опаковката,

документ за защитена марка или дизайн,

други документи, аргументиращи заявката.

Оценяване: Номинирането и класирането се извършва от жури, което
включва представители на МЗХГ, МОСВ, БАБХ, ЦОРХВ, УХТ и др.

Такси за участие: Всяка фирма може да участва максимално с 5
различни опаковки.

За 1 опаковка – 160 лв. За 2 опаковки – 250 лв. За всяка следваща
опаковка плюс 80 лв.

Цените са без ДДС!

Отстъпки:
Абонатите на сп. „Хранително-вкусова промишленост“ ползват отстъпка
10% от таксата за участие в конкурса.

Банкова сметка:
Кооперация ХВП, „Юробанк  България“ АД, клон София-окръг
Банков код: BPBI7942 ,
IBAN: BG68 BPBI 7942 1041 6709 01
BIC: BPBIBGSF

Срокове за провеждане на конкурса:
 Крайна дата за депозиране на заявките и мостри от опаковките:
17. 10. 2022 г.
Заявка в прикачения файл.

С уважение,
за екипа на Приз Пак

Петко  Делибеев,
гл. редактор на сп. ХВП


