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- Г-н Мицидис, от колко  години се занимавате с този бизнес? Има ли развитие в сектора 
на оборудването на гръцкия и българския пазар ? 

- Нашата фирма има опит, занимава се с тази дейност от 25 години. Изградили сме една голя-
ма мрежа от наши специалисти, които оборудват професионалистите с нова техника. В същото 
време предлагаме и използвана техника, която е в добро състояние, за да обслужи други наши 
клиенти, които не желаят да инвестират в нови машини. 

- Г-н Мицидис, вие сте специалист с голям опит! Един обект, който отваря сега, според 
вас нови или употребявани машини му препоръчвате да купи?

- На всичките ми клиенти, които отварят за пръв път обект, препоръчвам да използват употребявана техника. Ние съобразя-
ваме конкретното ни предложение за оборудване втора употреба въз основа нуждите и възгледите на всеки конкретен случай. 
Когато един успешен обект иска да разшири или да поднови техниката си, препоръчваме нови печки и машини. С употребявана 
техника в отлично състояние, каквато гарантират нашите предложения, се намаляват максимално рисковете в една нова инвести-
ция.  Изпробваната инвестиция показва точно и ясно какво оборудване да се закупи - точно тогава препоръчваме нови машини. И 
в двата случая ние можем да предложим най-точния и подходящ консултант!

- Казвате консултант! Как точно работи Вашата фирма, как една българска фирма може да ви намери?
- През последните три години много български производители, вероятно случайно, се обърнаха към нашата фирма. Оказа се, 

че не само останаха доволни от цените и обслужването, а както признават са учудени от точните и обработени предложения, които 
конкретно предложихме на всеки един от тях. Питайте ги! А как ще ни намерите? Много лесно. Обаждате се на нашите телефони 
0030-23210-35357 на немски, английски, и разбира се на гръцки, може да уточним всяка конкретна ситуация. Дори с един e-mail: 
mitsidis@otenet.gr на български ние ще Ви отговорим, ще осигурим наш преводач, за да бъдем максимално полезни за всяка кон-
кретна нова или стара инвестиция. Очакваме Ви! 

Ние предлагаме най-добрите решения 
за всеки обект

Само 40 км след границата Кулата/Промахон се намират седалището и 
складът на г-н Гиоргос Мицидис, представител на международна фирма за нем-
ските фурни „WACHTEL“  и вносител на втора употреба различно оборудване 
за професионалисти от бранша на хлебарството, сладкарството, пицарии и 
занаятчийски сладолед. Срещнахме се и разговаряхме с него. 

Гърция, Серес, ул. К.Караманли 9, Лефконас.
тел.: 0030-23210-35357, факс: 0030-23210-35316
e-mail: mitsidis@otenet.gr

Витрини за сладолед 
и сладкарството
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Продукти за тестото: 600	г	брашно	тип	500,	30	г	мая,	200	мл	
прясно	мляко,	3	яйца,	130	г	захар,	100	г	масло,	настъргана	кора	
от	1	лимон,	щипка	сол,	масло	и	брашно	за	тавата.

Продукти за пълнежа: 125	орехови	ядки,	70	г	стафиди,	60	г	
кедрови	ядки,	25	г	масло,	30	г	обелени	бадеми,	30	г	озахарени	пор-
токали,	1	яйце,	1	жълтък,	1	с.л.	галета,	1	лимон,	1	портокал,	2	
с.л.	ракия,	4	с.л.	захар,	1	чаша	вино	„Марсала“.

Начин на приготвяне на тестото: Затоплете 4 с.л. прясно 
мляко и докато е топло разтворете маята. Смесете 100 г от браш-
ното с 1 с.л. захар и разтворената мая, оформете тестено топче и 
оставете да втасва в покрит съд. Когато тестото удвои обема си, 
добавете останалите брашно и захар, яйцата, размекнато масло, 
солта, настърганата лимонена кора и толкова мляко, колкото е 
необходимо, за да се получи компактно и меко тесто.

Начин на приготвяне на плънката: Сложете стафидите да 
се накиснат във виното, настържете кората на лимона и порто-
кала. Затоплете галетата с маслото, докато получи златист цвят. 
Натопете за кратко във вряла вода орехите и бадемите и ги сме-
лете на едро заедно с озахарените плодове. Изсипете всичко в 
съд, добавете кедровите ядки, настърганите цитрусови кори, 
накиснатите стафиди, ракията и галетата. Разбийте белтъка на 
сняг и заедно с жълтъка ги добавете към пълнежа.

Намажете тавата с масло и поръсете с брашно. Поставете 
разточеното правоъгълно тесто върху набрашнено платно, 
разпръснете плънката в единия край и с помощта на платното 
навийте на руло. Навийте рулото на спирала и поставете върху 
тавата. Намажете повърхността на рулото с леко разбития жъл-
тък и поръсете с пудра захар. Печете в предварително загрята 
фурна на 190°С за около 45 минути.

Великденски сладкиш 
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Козунакът е сладък обреден хляб, който традиционно се 
приготвя за Великден. Символизира тялото на Иисус Христос, 
така както боядисаните в червено яйца символизират кръвта 
му. Според обичая след Великденското богослужение се благо-
славят червени яйца и козунаци. Козунакът е приет от христия-
ните като ритуален продукт през първите години на 20-ти век. 
Думата “козунак” произлиза от гръцката дума “козана”, която 
означава “кукла”. В Русия се нарича “кулич”, но също така при-
съства и на великденската трапеза в Чехия, Словакия, Австрия 
и други страни.

Според разпространеното схващане историята на козунака 
започва в началото на 17 век във Франция, откъдето се прена-
ся в цяла Европа. В Италия се приготвят козунаците „коломба“, 
в Русия великденският обреден хляб се нарича „кулич“. Смята 
се, че в България козунакът е дошъл през периода 1915–1920 
г.,  дотогава за празника са месени хлябове, наричани „колак“,	
„пармак“,	„кравай“.

Има предположения обаче, козунакът може да произхожда 
още от древен Египет, където вероятно се е подслаждал с мед 
и се е използвал пълнеж от семена. Гърците заимстват от егип-
тяните интересът към кухня, маята и втасалото тесто. Елините 
приготвяли този хляб с мед, стафиди и орехи - нарича plakoús 
(πλακούς). 

Днес козунакът вече не е само религиозен символ, а се е 
превърнал в хранителен продукт, вид тестен сладкиш, който 
може да се намери целогодишно в търговската мрежа. От спе-
циалното козуначено тесто се приготвят и други сладкиши като 
рула и кифли. Съществуват различни варианти на рецептата за 
козунак. Като цяло обаче той е труден за приготвяне, тъй като 
изисква много време, месене и специални условия - помеще-
нието, в което се меси и втасва тестото, трябва да е добре затоп-
лено. Характерно за козунака е, че той трябва да е добре бухнал 
и да се къса „на конци“. Често към тестото се добавят орехи, ста-
фиди, настъргана лимонова кора, локум, мармалад.

Козуначеното тесто спада към обогатените теста. Приготвя 
се от брашно тип 500 с добавка на около 15% мазнина, 30% за-
хар, 20% яйчена маса, сол и 5-6% пресувана мая. Замесването 
на тестото се извършва с прясно мляко. Особеност на козуначе-
ното тесто е участието на голямо количество захар и мазнина, 
което налага използване на по-голямо количество пресована 
мая в сравнение с тестата за другите хлебни изделия.

Козунаците са хлебни изделия с висококалорично съдържа-
ние, много добре изградена слоестоснопчеста структура и при-
влекателен външен вид. Това традиционно изделие се предлага 
основно за Великденските празници, но голяма част от произ-
водителите го предлагат в асортимента си целогодишно.

Хранителна стойност
Козунакът е изделие с висока хранителна стойност (богат е 

на белтъчини, въглехидрати, мазнини), с различен външен вид 
(оформят се различни плетки от отделни фитили), с много при-
ятен сладък вкус и аромат. Много често диетолозите препоръч-
ват на хората, които искат да намалят теглото си, да ограничат 
консумацията на хлебни изделия и особено на козунак. Това 
мнение не е нищо повече от едно популярно погрешно схваща-
не. Всъщност хлебните изделия са важна част от балансираната 
диета. Ето защо, хлебопроизводителите трябва да знаят храни-
телните предимства за произвежданите от тях изделия. 

При дневна консумация от 100 г (3 средни по големина фи-
лии), това ще представлява едва 15% от необходимата дневна 
енергия, която за възрастни хора е 2000 kcal, 19% от необходи-
мото количество захари, което е 90,0 г и 8% от необходимите 

мазнини, които са 70 г като препоръчителна дневна доза.
Показаната хранителна стойност на козунака е важна за хо-

рата и вие като производители можете да информирате своите 
клиенти, за да осъзнаят правилно взаимовръзката между храна 
и здраве. Така потребителите ще получат информация за храни-
телните характеристики на козунака. 

Традиционна технология за производство
За производството на различните видове козунаци са ут-

върдени различни по вид и количество суровини, поради което 
типизация при замесване на тестата не може да се прилага. За 
всеки асортимент козунаци се замесва отделно тесто. Влагането 
на значителни количества захар, мазнини, мляко и яйца при за-
месването на тестото забавя протичането на ферментационния 
процес. Това налага и по-особени изисквания при провеждане-
то на технологическия процес, за да се изгради една по-специ-
фична структура на тестото, която осигурява много добра сноп-
честослоеста средина на готовото изделие. Това е характерен 
белег за високото качество на козунаците. За постигане на тази 
цел за предпочитане е да се прилага схема на двуфазния способ 
за замесване: маяно тесто – главно тесто. Началната температу-
ра на замесеното главно тесто е по-висока с 2-4 градуса от тази 
при производството на други хлебни изделия. В производстве-
ните помещения температурата също трябва да бъде по-висока 
с 2-3 градуса от обикновено.

Силно или слабо брашно
 „Силата“ на брашното се определя от белтъчния му състав 

и от количеството и качеството на глутена. По правило, пред-
почитани са силните брашна. Силно е брашното, което показ-
ва голяма водопоемност, но същевременно запазва стабилна-
та си консистенция. То има добър толеранс на месене, така че 
замесенето тесто може да издържи по-дълго и трудно може да 
се„изпусне“. Това брашно има голяма газозадържаща способ-
ност, а изделията са с по-висок обем, добра формоустойчивост, 
еластична средина и гладка повърхност.

Великденски традиции

Хранителна стойност

Препоръчителна 
дневна доза
за възрастен 

човек

Хранителна 
стойност
на 100 г 
козунак

% от препо-
ръчителна 

дневна доза в 
100 г козунак 

Енергия kcal 2000 296,6 15,0

Белтъчини 45,0 г 7,43 16,5

Въглехидрати 230,0 г 52,0 23,0

от които захари 90,0 г 17,0 19,0

Мазнини 70 г 5,7 8
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Маково козуначено руло

Продукти на база 1 кг брашно 
Брашно тип 500 1,000 кг
Пресована мая 0,040 кг
Сол  0,010 кг
Кристална захар 0,150 кг
Краве масло  0,050 кг
Свинска мас 0,100 кг
Яйца  0,180 кг
За плънката:
Смлян мак 0,080 кг
Прясно мляко 0,160 кг
Кристална захар 0,060 кг
Ванилия 0, 0001 кг
За намазване:
Яйца 0,020 кг
Олио (за тавите) 0,002 кг
За поръсване:
Кристална захар 0,050 кг

Производствени загуби (2,9%) 0,053 кг
Добив за отчитане, минимум 1,759 кг

Козуначено руло с мармалад

Продукти  на база 1 кг брашно
Брашно тип 500 1,000 кг
Пресована мая 0,040 кг 
Сол  0,012 кг
Кристална захар 0,180 кг
Слънчогледово олио 0,178 кг
Яйца  0,060 кг
За плънката:
Мармалад 0,320 кг
Прясно мляко 0,160 кг
Кристална захар 0,060 кг
Ванилия 0, 0001 кг
За намазване:
Яйца 0,020 кг
Олио (за тавите) 0,002 кг
За поръсване:
Кристална захар 0,050 кг

Производствени загуби (2,9%) 0,058 кг
Добив за отчитане, минимум 1,948 кг

Слабото брашно трудно запазва консистенцията си при 
добавяне на вода, дори когато тя е в оптималното количество. 
То е с малък толеранс на месене, лепкава консистенция и за-
това е по-трудно за обработка. При ферментацията има ниска 
газозадържаща способност и изделията се получават с малък 
обем,слаба формоустойчивост, груба средина и напукана по-
върхност. Става ясно, че при производството на козунаци се 
предпочитат силните брашна с добра водопоемност и стабилна 
консистенция на тестото. Те притежават необходимата газоза-
държаща способност и осигуряват по-голям обем на готовите 
козунаци, по-добра формоустойчивост, еластичност на среди-
ната и гладка повърхност.

Замесване на тестото
Маяно тесто
За замесване на маяно тесто се използва около 30% от по-

соченото по разходните норми брашно и цялото количество 
прясно мляко и хлебна мая. Прибавя се и около 500 г захар, 
която активира дрождите и подпомага протичането на фермен-
тационния процес, с което се осигурява по-добро развитие и 
узряване на маяното тесто. То се замесва с гъстота, близка до 
нормалната, но е желателно да бъде с малко увеличена мекота 
и начална температура 27-29 градуса. Продължителността на 
ферментацията е 30-40 минути.

Главно тесто
Към маяното тесто се прибавят останалите суровини и се за-

месва главното тесто. Поради това, че някои от суровините, и то 
в значителни количества, са течни - яйца и мазнина, при замес-
ването на главното тесто се употребява сравнително малко ко-
личество вода. Яйчената маса и мазнината трябва да се загреят, 
за да може заедно с прибавените други материали да се осигу-
ри начална температура на тестото 32-34 градуса. Замесването 
на тестото се извършва за около 12-15 минути. То има нормална 
консистенция, средна между тази на обикновеното хлебно и 
кифлено тесто. Стафидите или озахарените плодове се приба-
вят и се замесват в тестото след кратко втасване.

Трябва да се има предвид, че когато се използва сухо мляко 
и яйца на прах, то тогава за замесване на маяното и главното 
тесто се употребява по-голямо количество вода, съответстващо 
на това на прясното мляко и суровите яйца.

Замесенето тесто се поставя да втасва в подходящи по-
мещения при температура 32-36 градуса и влага 75-80% за 
около 40-50 минути. След което се „избива“ за около 1 минута 
в тестомесачна машина и тогава се добавят стафидите и оза-
харените плодове, след което се оставя да втасва още 30-40 
минути.

Размерване на тестото, формиране и изпичане
Втасалото и получило необходимата зрялост тесто се поста-

вя на работната маса и се подлага на по-нататъшна обработка. 
Козунаците се оплитат с 3 или 4 фитила според избраната фор-
ма - кръгла или правоъгълна. Оформените изделия се оставят 
да втасват при температура 34-38°С и влажност 75-80% за около 
60-80 минути. През интервал от 30-40 минути се извършват две 
последователни намазвания с добре разбита яйчена смес. След 
второто намазване, непосредствено преди изпичането, издели-
ята могат да се декорират с ядки и кристална захар. Козунаците 
се изпичат във форми при температура 180-210°С за 20-40 ми-
нути в зависимост от грамажа.
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• Технологии и рецепти 
за производство на козунак 

и козуначени изделия

Козунаци с масло

Продукти на база 1 кг брашно
Брашно тип 500 1,000 кг
Пресована мая 0,050 кг
Сол  0,010 кг
Кристална захар 0,250 кг
Прясно мляко 0,160 л
Краве масло  0,070 кг
Слънчогледово олио  0,078 кг
Яйца  0,180 кг
Есенция 0,002 кг
За намазване:
Яйца 0,020 кг
Олио (за тавите) 0,002 кг
За поръсване:
Кристална захар 0,050 кг

Производствени загуби (3,5%) 0,061 кг
Добив за отчитане, минимум 1,675 кг 

Производство с козуначен микс
В съвременното хлебопроизводство успешно се наложи из-

ползването на козуначен микс за приготвяне на козунаци. Това 
е едно улеснение за производителите, което им осигурява по-
стоянно и добро качество на готовите изделия.

В козуначения микс са включени всички съставки на рецеп-
турата с изключение на водата, пресованата мая, брашното и 
мазнината, които се влагат допълнително.

Предимствата от използване на козуначен микс се изразя-
ват в следното:

• Сигурно и постоянно качество на готовите изделия.
• Не се използват сурови яйца и по този начин се изключва 

възможността от заразяване със салмонела.
• Обединяването на няколко суровини в една смес свежда 

до минимум евентуални субективни грешки (неточност в дози-
рането и др. пропуски).

• Разходите при производство на козунаци по класическата 
технология са по-високи в сравнение с тези при използване на 
микс „козуначен”.

• Възможност за производство на голямо разнообразие 
асортименти козунаци, от добавка на различни видове арома-
ти и пълнежи, които са стабилни и се запазват при изпичане на 
изделията.

• Готовите изделия запазват характерните си вкусови и аро-
матни качества, специфичната си средина „на конци”и приятно 
оцветената си хрупкава коричка.

Примерна рецептура 
за работа с козуначен микс:

Суровини:    
Микс “козуначен” 2,00  кг
Брашно тип 500 10,00 кг
Мазнина (маргарин или олио + свинска мас) 0,8 кг
Пресована мая 0,5 кг
Вода около 4,5  л
Аромати, стафиди, ядки - по желание лимонена или ванило-
ва есенции, стафиди, орехи
Технология на приготвяне:
Време на замесване: 4 мин. на бавни обороти 
 и 6 мин. на бързи обороти
Температура на тестото: 30-32°С
Почивка на тестото: 10-20 мин.
Формиране: Тестото се разделя на малки късове, 
 от  които се оформят „фитили” 
 и се правят различни плетки
Окончателна ферментация: около 60 мин. 
 при температура 32-35°С
 Изпичане: при температура 180°С без пара

Използването на козуначен микс е едно улеснение за произ-
водителите на козунаци, като готовите изделия запазват харак-
терните си вкусови и ароматни качества.



Шоколадов 
Великден
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Маркирането на стоките с баркод по единен стандарт 
облекчава световната търговия и допринася за повиша-
ване качеството на обслужване на крайните потребители. 
Международно признатият стандарт за автоматична иден-
тификация и маркиране с баркод GS1 осигурява еднознач-
но идентифициране на търговски, логистични единици и 
други, валидно в цял свят. Стандартът предвижда форми-
рането на уникални идентификационни номера, които се 
кодират с баркод символ за нуждите на автоматичното им 
протичане.

„Трудно	е	да	си	представим	света	без	баркода – казва Цвета 
Братанова, изпълнителен секретар на GS1 България. Липсата	
на	баркод	върху	стоката	например	би	довела	до	образуването	
на	опашки	на	касите	в	магазините	и	недоволството	на	клиен-
тите.	Опитайте	 се	 да	 си	 представите	 как	 служителите	 на	
каса	в	супермаркета,	вместо	да	сканират	баркода,	трябва	да	
въвеждат	данните	ръчно“. Използването на стандартна марки-
ровка с баркод GS1 помага за бързото обслужване на каса на 
клиентите, следене на наличността на стока в реално време и 
улеснява производителите в това да предлагат своите продукти 
в различните търговски обекти навсякъде по света. Маркира-
нето по международен стандарт гарантира прочитането на бар-
кода навсякъде и е предпоставка за електронен обмен на дан-
ни между отделните търговски партньори като поръчки, авизо, 
фактури и други.

За последните 4 десетилетия стандартите GS1 са внедрени 
в повече 2 милиона фирми от различни сектори по света. Еже-
дневно в различни точки на земята над 5 милиарда пъти се чува 
сканирането на баркод GS1. Ако в началото предназначението 
му е било да послужи най-вече в търговията на дребно, днес 
баркодът и стандартите GS1 се прилагат активно в транспорта и 
логистиката, в здравеопазването за повишаване безопасността 
на пациентите; в сектора на финансовите услуги за гарантира-
не на сигурността на финансовите транзакции; в митниците за 
по-добрия граничен контрол и други. Използването на единен 
стандарт спомага за повишаване на качеството на данните и 
осигурява основа за реализиране на ефективни системи за про-
следимост, облекчава комуникацията между отделните бизнес 
партньори и води до редица други ползи, отговарящи на нуж-
дите на различните сектори и на крайните потребители.

Стандартното маркиране с GS1 баркод успешно се използва 
от различни мобилни приложения. В много страни са разра-
ботени приложения, които предоставят качествена и сигурна 
информация на потребителите за фирмата производител или 
доставчик, за легитимността на сканирания баркод, за храни-
телната стойност на продуктите, за съдържанието на алергени 
и други. През месец април 2014 г. Съвет GS1 България към БТПП 
представи безплатно мобилно приложение БГ Баркод.

До момента приложението е свалено от над 10 500 потре-
бители.

Чрез сканиране на баркода върху опаковката на продукта 
с БГ Баркод потребителят получава информация за легитим-
ността на баркода и данни за фирмата, на която е представен 
за ползване. Ако след сканирането се появи съобщение, че бар-
кодът е нелегитимен, потребителят може да изпрати сигнал с 
изображение до GS1 България. 

„Ако	понякога	отделни	микро-	или	малки	фирми	заради	кри-
зата	 имат	 затруднение	 да	 плащат	 за	 ползването	 на	 стан-

дартни	баркодове,	то	е	необяснимо	и	недопустимо	фирми	със	
сериозно	присъствие	на	пазара	да	не	се	 съобразяват	с	прави-
лата	на	международната	организация	GS1	и	 да	не	 заплащат	
символични	суми	от	150-300	лева	годишно.	Към	такива	фирми	
и	българските,	и	чуждестранните	клиенти	би	трябвало	да	се	
отнасят	 с	 резерви	 и	 следва	 да	 се	 доверяват	 на	тези,	 които	
спазват	 правилата	 и	 предоставят	 необходимите	 данни,	 в	
т.ч.	и	 за	плащане	на	дължимия	членски	внос.	БТПП	не	може	да	
толерира	 нелоялна	 конкуренция	 нито	 на	 територията	 на	
България,	нито	в	чужбина.	Затова	нашата	мисия	е	да	доведем	
отклоненията	от	търговската	практика	до	знанието	на	по-
требителите,	 а	те	нека	 вземат	информирано	решение	 дали	
да	закупуват	техните	продукти	или	не“, сподели Цветан Симе-
онов, председател на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП.

В резултат на подадените сигнали са установени 23 фирми, 
които използват нелегитимно баркодове и маркират с тях своите 
стоки. За да даде гласност на тяхната некоректност Съвет GS1 Бъл-
гария към БТПП взе решение имената им да бъдат публикувани. 

По думите на Цветан Симеонов „Представянето	на	мобил-
ното	приложение	в	България	е	поредната	стъпка	в	 усилията	
за	подкрепа	на	лоялната	конкуренция	на	пазара	и	създаване	на	
условия	за	потребителите	да	правят	информиран	избор	при	
покупка.	 Българският	 потребител	 е	 добър	 партньор	 в	 тези	
усилия	и	продължава	да	изпраща	сигнали	за	нелигитимни	бар-
кодове,	което	позволява	да	бъдат	предприети	адекватни	мер-
ки	срещу	фирмите	нарушители.“

Мобилното приложение БГ Баркод е разработено за двете 
най-разпространени платформи Android и iOS. Предвид голе-
мия интерес GS1 България работи върху създаването на след-
ваща версия, която е съобразена с изискванията на Регламент 
1169/ЕС за предоставяне на допълнителна информация на по-
требителите за хранителните продукти като състав, енергийна 
стойност, алергени, снимка на продукта, подробно описание на 
продукта, начин на използване. 

Мобилно приложение установява 
нелегитимните баркодове
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GS1 България:
-  администрира и популяризира използването на Система-

та от стандарти GS1 за нуждите и по-ефективното функционира-
не на производството, търговията на едро и дребно в България;

- Извършва регистрация и издава фирмени префикси GS1;
- Предоставя консултации и информация по системата от 

стандарти GS1 и маркиране с баркодове;
- Провежда обучение и консултации по приложението на 

всички стандарти на Системата GS1;
- Предоставя информация по електронен обмен на данни 

(EDI) базиран на стандарта EANCOM;
- Посредничи при внедряване на електронен код на проду-

ктите EPC и извършва абонмент;
- Поддържа регистър на членовете в Интернет и актуализа-

ция на данните в глобалния регистър GEPIR.

Познати отговори на често задавани въпроси
Глобални	номера	на	търговските	единици	(GTIN)	и	маркира-

не	с	баркодове
Често в практиката не се прави разлика между съдържа-

ние на данни и носител на данни. Двете понятия се смесват. 
Така например, когато се говори за баркод EAN-13, който има 
значение на носител на данни (комбинация от тъмни щрихи и 
светли междини), всъщност се има предвид Глобален номер на 
търговската единица GTIN, който еднозначно и уникално иден-
тифицира съответния продукт. Важно е да се знае, че за нуждите 
на автоматичната обработка на данните, един номер GTIN може 
да се кодира с различни баркод символи. В зависимост от пред-
назначението и количеството на информацията, която трябва 
да бъде кодирана, т.е. да бъде преведена в машинно-четим вид, 
могат да бъдат използвани различни баркод символи.

На фирмите, които желаят да идентифицират своите проду-
кти по стандартите за автоматична идентификация на системата 
GS1, се определя фирмен префикс GS1, с който да формират съ-
ответните идентификационни номера, кодирани в баркод сим-
вола. Структурата на идентификационния номер GTIN включва:

1. GS1 префикс на страна, който се администрира от Между-
народната асоциация GS1 и представлява първите три цифри 
от 8 и 13 разрядните идентификационни номера,

2. номер GS1 на фирмата, който се определя от Национална-
та организация GS1,

3. референтен номер на търговската единица, който се оп-
ределя от фирмата към съответния фирмен префикс и

4. контролна цифра, която се изчислява по определен алго-
ритъм.

Така формираните номера еднозначно идентифицират съ-
ответните продукти и този вид идентификация се прилага в цял 
свят.

Търговска единица е всяка единица (продукт или услуга), на 
която може да се постави цена, да се поръча или фактурира и 
за която има нужда да се извлече предварително дефинирана 
информация в отделните етапи от веригата на снабдяване.

Търговската единица може да бъде както отделен артикул, 
така и стандартно и трайно групирана опаковка от няколко еди-
ници.

Търговските единици се идентифицират с уникален Глоба-
лен номер на търговската единица (GTIN).

В настоящия материал ще бъдат разгледани два вида тър-
говски единици – такива, които минават през касите в търговия-
та на дребно (POS) и търговски единици, които не се сканират 
на каса в търговията на дребно.

Търговска единица за продажба на дребно е всеки продукт, 
разработен с идеята да бъде продаван на крайния потребител, 
преминавайки през каса в търговията на дребно.

Търговски единици, които не се сканират на каса са тези 
единици, които се търгуват между търговските партньори и не 
се очаква в този им вид да се продават на потребителите като 
минават през каса.

Причината за дефинирането на тези два отделни вида тър-
говски единици са различните изисквания при определяне на 
техните идентификационни номера и избора на баркод символ 
за кодиране на съпътстващата ги информация.

С течение на годините използваната терминология се про-
меня и обогатява. Коректният термин за номер, идентифици-
ращ всяка търговска единица е GTIN (Global Trade Item Number/
Глобален номер на търговската единица).

Маркиране	с	баркод	на	търговски	единици	за	продажба	на	
каса	в	търговията	на	дребно	(POS)

Такава е всяка единица, която е изготвена с цел да се прода-
ва на крайния потребител и се сканира на каса в търговията на 

Идентификация на стоки и 
маркиране с баркодове
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дребно. Аналогично понятие е потребителска единица.
Всяка търговска единица, която ще се продава на каса в 

търговията на дребно, както и ще се търгува по продължение 
на дистрибуционната верига трябва да бъде идентифицирана 
със съответен номер и маркирана с подходящ баркод, избран 
според правилата, които се прилагат, за търговски единици, ми-
наващи през каса.

Основните структури на GTIN номерата за единици, минава-
щи през каса са:

1. идентификационен номер GTIN-13, който се кодира с бар-
код посредством символ EAN-13,

2. идентификационен номер GTIN-12, който се кодира с бар-
код посредством символ UPC. Структурата GTIN-12 се използва 
за идентификация на търговски единици най-вече в САЩ и Ка-
нада.

3. идентификационен номер GTIN-8, който се кодира с бар-
код посредством символ EAN-8.

Глобален номер за идентификация на търговски единици 
GTIN-13

Съществен момент при определяне номерата GTIN-13 на 
търговски единици е размерът на фирмения префикс 7-, 8- или 
9-разряда.

Деветразряден фирмен префикс – предоставя възмож-
ност за формиране на 1000 идентификационни номера:

- GS1 България Ви издава първите девет цифри (фирмен 
префикс GS1) и Ви регистрира като член на асоциацията.

- Вие определяте следващите три цифри (референтния но-
мер на артикула). Препоръчваме Ви да започнете с 000 и да про-
дължите така до 999.

- Последната цифра (контролна цифра) се изчислява по оп-
ределен алгоритъм взависимост от цифровата комбинация на 
фирмения префикс и референтния номер, като този алгоритъм 
е идентичен за всички GS1 идентификационни структури.

Осемразряден фирмен префикс – предоставя възмож-
ност за формиране на 10 000 идентификационни номера:

- GS1 България Ви издава първите осем цифри (фирмен пре-
фикс GS1) и Ви регистрира като член на асоциацията.

- Вие определяте следващите четри цифри (референтния 
номер на артикула). Препоръчваме Ви да започнете с 0000 и да 
продължите така до 9999.

- Последната цифра (контролна цифра) се изчислява по оп-
ределен алгоритъм взависимост от цифровата комбинация на 
фирмения префикс и референтния номер.

Седемразряден фирмен префикс – предоставя възмож-
ност за формиране на 100 000 идентификационни номера:

- GS1 България Ви издава първите седем цифри (фирмен 
префикс GS1) и Ви регистрира като член на асоциацията.

- Вие определяте следващите пет цифри (референтния но-
мер на артикула). Препоръчваме Ви да започнете с 00000 и да 
продължите така до 99999.

- Последната цифра (контролна цифра) се изчислява по оп-
ределен алгоритъм взависимост от цифровата комбинация на 
фирмения префикс и референтния номер.

На страницата на GS1 България в интернет http://www.
gs1bg.org можете да намерите калкулатор, който автоматично 
да изчисли контролните цифри за номерата, които формирате 
за идентификация на вашите продукти.

За кодиране на 13-разрядната структура GTIN-13 се използ-
ва баркод символ EAN-13 (в някои софтуерни приложения се 
среща и като EAN/UCC-13).

С получаването на фирмен префикс GS1 Вие можете да из-
ползвате различните приложения на системата от стандарти 
GS1.

Глобален номер за идентификация на търговски едини-
ци GTIN-8

GS1 България издава и отделни номера GTIN-8 за идентифи-
кация на търговски единици. GTIN-8 се определя изцяло от GS1 
България и се използва за маркиране с баркод на малки по раз-
мер единици или от фирми с малка номенклатура (максимум до 
5 артикула).

8-разрядния номер GTIN-8 се кодира със символ EAN-8, чии-
то размери са по-малки от тези на EAN-13.

Използването на получения от GS1 България GTIN-8 се свеж-
да само до идентификация на конкретна търговска единица, 
която е описана в регистрационната форма.
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Фирма “Silikal“ - Германия е тясно специализирана ком-
пания в производството на индустриални и декоратив-
ни подови системи на база реактивни смоли от повече 
от 60 години. Системите от подови покрития на “Silikal” 
покриват широк диапазон нужди – за тежко натоварени 
индустриални подове, всички браншове на хранителната 
промишленост, здравни заведения и фармация, търговски 
обекти и складове до заведения и професионални кухни, де-
коративни подови настилки и др.

„Силикал България” ЕООД е основана през 2004 г. с основ-
на цел популяризиране и налагане на българския пазар на 
продуктите на „Silikal“ - Германия в областта на специали-
зираните индустриални подове на полимерна основа.

Повече от 10 години в партньорство с клиентите
В момента фирма „Силикал България“ има лидерска пози-

ция на българския пазар както по отношение на продажбите 
на продукти на Silikal, така и в предлагането и приложението в 
страната на полимерни подове на основа РММА-смоли, а също 
и тези на основа епоксиди, полиуретани и др. За тези 10 годи-
ни от създаването си преминава и извървява доста дълъг път, 
докато изчисти концепцията си за развитие. В условията на 
българската икономика е трудно да се оцелява и трябва непре-
къснато да се търсят нови и нови решения, да се предлагат на 
клиентите все повече възможности. Това, разбира се, важи за 
всички сфери на бизнеса. Фирмата извършва преход от първо-
началната концепция за продажби на материали и обучение на 
принципа „бизнес към бизнес”, към концепцията за развитие 
на дейността на принципа „всичко от една ръка”. От доставчик 
на суровини и ноу-хау към специализирани фирми от бранша, 
„Силикал България” се утвърждава като инженерингова компа-
ния, самостоятелно обслужваща 100% процеса на маркетиране, 
предлагане на технологични решения и изпълнението им - из-
цяло със собствен обучен търговски и изпълнителски персонал 
и професионална техника. 

Възходящи търговски резултати и стабилна пазарна 
и търговска политика

В продължение на всичките тези години фирма „Силикал 
България“ развива гъвкава и ефективна търговска мрежа на 
принципа на териториалното покритие от обучени, висококва-
лифицирани търговски представители и утвърждава устойчива 
практика на маркетинг чрез участие в специализирани фору-

ми и посредством специализирана реклама. Фирмата редовно 
участва с специализирани търговски и браншови форуми -  па-
наири, специализирани изложения на месопреработватели, на 
млекопреработватели, на хлебопроизводители и сладкари, на 
винопроизводители и др. Компанията се е ориентирала към ре-
клама в тяснобраншови печатни издания, основно от сферата 
на хранителните индустрии, защото така по-лесно достига до 
своите основни клиенти.

Все повече нараства делът на договаряне и изпълнение на 
новопостроени обекти, както и на инвеститори, които търсят 
повторно услугите на фирмата.

Комплексно проучване на нуждите на клиентите
В условията на свит пазар и голяма конкуренцията „Силикал 

България” разработва и налага стройна и оригинална за бъл-
гарския пазар система за работа с потенциалните клиенти. Тази 
система се основава на комплексно и задълбочено проучване, 
и  изработка на детайлен проект за всеки отделен случай, от-
читащ конкретните производствени и експлоатационни харак-
теристики на етапите от цялостния процес - до направата на 
напълно завършен висококачествен под.

Фирмата се налага и в специфични сегменти, свързани с об-
работката и санирането на съществуващи основи и покрития 
и решаването на специфични казуси, свързани с изолиране на 
основи и решаване на нетипични и трудни казуси като работа 
върху нестандартни основи, специализирани хидроизолации, 
специализирани паронепроницаеми изолации и др.

Благодарение на все по-добрата си организация, компания-
та изпълнява трудни и неизпълними от конкуренцията обекти, 
в съкратени срокове, с което налага категорично както своите 
предимства, така и ММА-базираните решения на Silikal. Спе-
циалистите проучват многостранно и задълбочено нуждите на 
клиентите. Събират  и анализират изчерпателна информация за 
характера на тяхната дейност и за всички аспекти на натовар-
ванията, на които са подложени подове. Обръщат внимание и 
отчитат важността и значението на всички детайли, отнасящи 
се до състоянието и живота на подовете - основа, отводнителни 
съоръжения, връзка със стени и др. Прави се подробно проуч-
ване - независимо, дали става въпрос за работещ обект, или за 
такъв във фаза проект и строителство. 
Или казано накратко. Фирма „Силикал България“ е заедно с 
клиента в проучването на неговите фондове, намерения и 

нужди, за да му помогне да вземе най-доброто решение! 

Silikal – в партньорство с клиентите!

www.silikal-bulgaria.com
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Една различна търговска концепция се появи в София, на ул. 
Оборище 109. Сладкопекарна „Костас“. Уютен дизайн, стилно ос-
ветление, отлично  подготвен персонал, разнообразна гама от 
хляб, хлебни изделия, закуски, дребни сладки, кейкове и печи-
ва, австрийски сладкиши, сиропирани сладкиши, мусове, торти 
и пасти, детски и сватбени торти, шоколадови пралини, шокола-
дови изделия и други. Гама от над 200 артикули, произведени на 
място, по занаятчийски технологии, пред погледа на клиентите, 
които се редят на опашки пред сладкопекарната.

Срещнахме се и разговаряхме със собственика г-н  Кос-
тас Михайл.

- Г-н Костас, защо избрахте България и по-конкретно Со-
фия, за да реализирате вашия обект Сладкопекарна „Кос-
тас“ ?

- Поне от десет години пътувам и наблюдавам българския 
пазар. Чудесен народ, надежден пазар! Уважавам и обичам мно-
го от българските навици - гостоприемството, трудолюбието и 
много други характерни черти. Още преди десет години, когато 
бях на гости, усетих огромната липса на качествен занаятчий-
ски хляб и неговото допълване с цялата гама на сладкиши, както 

Дължим качество на българските потребители!

„Потребителите	 оценяват	 висо-
ко	то	 качество	 и	 са	 готови	 да	 пла-
тят	това,	което	ги	наслаждава!	А	за	
нас,	 качествено	 не	 е	това,	 което	из-
глежда	като	такова,	а	това	което	е	
реално,	безкомпромисно!“	

Костас Михайл
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и сладки, и солени „творения“, които да задоволяват всичките 
нужди на потребителя от сутрин до вечер, със занаятчийски 
произведения и безкомпромисно качество. 

- Защо наричате вашия обект „сладкопекарна“?
- „Пекарна“,  защото първия главен акцент на обекта е: ме-

сене, втасване, печене и предлагане  на нашите клиенти на ви-
наги пресен, топъл хляб, хлебни изделия и печива, подготвени 
по традиционни балкански технологии с натурални закваски и 
възможно най-високо качествени суровини  без никакви ком-
промиси. Съставката „сладо-“ пред „пекарната“ подчертава, че 
при нас всеки потребител ще намери всичко от гамите на слад-
киши със същата прецизност както и при солената гама.

- При вас често се виждат опашки от хора, на какво се 
дължи това? 

- Възможно най-високото качество, изчерпателната гама, 
всекидневните изненади, отличното обслужване!

- Всички професионалисти от бранша в България твър-
дят за същото. Какво е различното при вас?

- Клиентите ни откриват голяма разлика в качеството на 
съответните артикули на пазара. Ние каним всеки да опита, да 
сравни и да прецени дали да ни стане клиент! До сега няма слу-
чай наш посетител да е казал, че е опитал по-високо качество от 
нашето. Качество във визия, вкус и обслужване. Ние се стремим 
всяко наше произведение да е реално толкова вкусно, колко-
то изглежда, а нашите продавачи/консултанти да представят и 
обясняват реално същността на всеки продукт, който предла-
гаме.

- Готов ли е българинът да плати това високо качество, 
за което говорите ? 

- Определено ДА! Съвременният модел е: по-малко количе-
ство – възможно най -високо качество! А това не го казват само 
младите, които спазват диета или принципите на  здравослов-
ното хранене, а за моя изненада почти всички българи, дори и 
пенсионери, които идват в нашия обект готови да платят 1,40-
2,50 лв. за един „планински хляб“ със закваска приготвен по ме-
тода на бавна ферментация  и жълто брашно от твърда пшеница 
или 2,30-3 лв. за един сладкиш с висококачествена млечна сме-
тана и белгийски кувертюр с 34% какаово масло, или 9 -10 лв. 
за 100 г оригинални шоколадови бонбони-пралини в луксозна 
опаковка. Клиентите усещат всичко и са готови да платят това, 
което наслаждава сетивата и съзнанието им! 

- Коя е рецептата, тайната на успеха според вас?
- Възможно най-високо и безкомпромисно качество на су-

ровини, подходящи технологии за тези суровини, иновативни 
рецепти,  основани върху традиция, изчерпателна гама проду-
кти, всекидневен план за производство – промотиране и дегу-
стиране на новите артикули, винаги стабилно качество, отлично 
обслужване и общуване с нашите посетители. Едно от тези неща 
да липсва, това което вие наричате рецепта-тайна ... се разпада! 

Интервюто взе Йорданка Найденова
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Заповядайте в обновения 
демонстрационен център 
на „АЛМА ЛИБРЕ“!

10 март 2015 г., 10.00 ч. 
 
ТЕМА 1: FOREST FRUITS - ГОРСКИ ПЛОДОВЕ - ЧЕРВЕНИ 

ПЛОДОВЕ 
Нови плодове в желе на „ ДЕЛУКС-БАКБЕЛ“ -  малини 50%, 

боровинки 50%,  горски плодове 50% (ягода, къпина, червено 
френско грозде,  малини и боровинки)

Представяме нови рецепти за торти и сладкиши с плодове 
в желе. Нови апликации за използване на плодове в желе за 
печива в нови капсули! Технология за декорация с пресни пло-
дове с цел по-дълъг срок. Технология за обратно сглобяване на 
сладкиш/торта - покриване с плодови глазури. Предложения за 
сладкиши с плодове в нови видове чаши. 

ТЕМА 2: ARTEBIS CREAMS: леки/ефирни маслени кремо-
ве за пълнежи -  нови глазури

Нови апликации с маслени кремовете „АРТЕБИС“ на „ПАМИ“: 
ягода, портокал, банан, бял шоколад, черен шоколад. 

Откриваме възможностите на тези кремове/овкусители за 
изключително вкусни, леки и икономични варианти на бавару-
ажи, пълнежи, глазури и украси с по-традиционна или по-екс-
травагантна визия.

ТЕМА 3: нова гама „ДРЕБНИ СЛАДКИ НАСЛАДИ 2015“
„Финансиер“, „Негро нуазет“, „Какаови диаманти“, „Шокола-

дови бисквити“, Бисквити с кокос и бадеми“, „Бисквити с масло 
БАУРАЛИЯ“, „Пухкави шоколадови бисквити“, „Бисквити спирала 
с ванилия и шоколад“.

За пръв път ще представим следните иноваторски „ ДРЕБНИ 
СЛАДКИ НАСЛАДИ“: Класически  „Бисквити ПТИ-БЕР“, „Бисквити 
овес/тахан“, „Бисквити чийз кейк с крем сирене Елевир“. 

ТЕМА 4: нова гама „ДРЕБНИ СОЛЕНИ НАСЛАДИ 2015“
 „Пълнозърнести гризини спирала“, „Гризини спирала от 

твърда пшеница“, „Гризини ивици“, „Зеленчукови гризини“, „Со-
лени бисквити“, „Батон сале горчица“, „Бисквити бекон“

За пръв път ще представим следните иноваторски „ ДРЕБНИ 
СОЛЕНИ НАСЛАДИ“: „Таханови гризини“,  „Царевични гризини“,  
„Диетични кракери/kneckebrod“.

Местата са ограничени. Направете своята регис-
трация пет дни преди датата на презентацията: тел. 
0878690025, 0878984887, 0878515026

Условия за участие:
- Презентация/дегустация и оценка на суровини и крайни 

изделия (от 10 ч. до 12 ч.) - свободен вход за професионалисти и 
мениджъри от бранша.

- Семинар-обучение/практика със суровините, съвременни 
апликации (от 13 ч. до 16 ч.). Всеки участник, който ще присъст-
ва на обучението трябва да закупи суровини на стойност 200 
лв. Целта е със закупените суровини или мострени комплекти 
от суровини, всеки да опита в собствени условия предложените 
идеи и апликации, да открие възможностите и качествения ди-
апазон на суровините на „Алма Либре“.
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