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Inventis D.I.Volume
Inventis D.I.Volume е подобрител 
за хляб, създаден специално за 
производство на заводски хляб.

 •  По-голям обем
 •  По-лесно замесване
 •  По-голяма сигурност
 •  По-добра мекота
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Inventis H.I.Tradition
Inventis H.I.Tradition е подобрител 
за хляб създаден специално за 
производството на заводски и 
ръчен хляб.
•    Подходящ за всички видове 

брашна
 •  Бяла средина на хляба
 •  По-голям обем
 •  По-голяма сигурност
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Inventis Mega Results
Inventis Mega Results е подобрител 
за хляб създаден за стегнати 
брашна.

 •  Подходящ за стегнати брашна
 •  По-голям обем
 •  Намалява ронливостта
 •  Бяла средина на хляба

П
РЕ

Д
И СЛ
ЕД

Inventis V.I.P
Inventis V.I.P е подобрител за хляб 
специално създаден за сладки 
теста, кроасани, козунаци, малки 
хлебчета, питки, закуски и хляб.
 •  По-голям обем
 •  По-голяма мекота
 •  По-продължителна преснота
 •  По-голяма сигурност
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Inventis Frozen+
Inventis  Frozen е висококачествен 
подобрител за замразени преди и 
след ферментация продукти.
 •   Особено дълго съхранение в 

замразено състояние
 •  По-голям обем
 •  По-голяма сигурност
 •  Подобрен толеранс на тестото
 •  По-лесно замесване
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Inventis V.I.Tolerance
Inventis  V.I.Tolerance е подобрител 
за хляб, специално предназначен 
за всички видове брашна.
 •  Подходящ за всички видове 

брашна
 •  Регулира процеса на 

ферментация
 • Намалява ронливостта
 •  По-голяма сигурност
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1612 София, ул. Ворино № 15
тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90
e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com

Alveo-Consistograph

Mixolab
За контрол на качеството на суровините, базиран 

на пълния анализ на брашното, 
на неговите съставки и на техните 

взаимодействия

За измерване на реологичните 
параметри на брашно, 

твърда и мека пшеница

Реоферментометър Rheo F4
Единственият апарат в света, който измерва с един тест:
-  Развитието на тестото
-  Отделянето на газ от маята
-  Порьозността на тестото
-  Отпускането на тестото по време 
 на ферментацията
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Пшеницата получи лека подкрепа на основните пазари в 
края на септември и увеличи допълнително премията си спря-
мо царевицата. В основните производители от Черноморския 
регион – Русия и Украйна, търсенето на зърно намаля през по-
следните две седмици на септември. Средните цени при усло-
вия FOB за основните търгувани култури в последната седмица 
на септември се движеха както следва:

 
 

Информацията в този документ се основава на източници, които считаме достатъчно 
надеждни, но за чиято точност и изчерпателност не гарантираме. Изказаните мнения и 
направените прогнози не са препоръка за инвестиция и могат да бъдат обект на 
последващи изменения. 
 

Месечен преглед на зърнените пазари Септември, 2013 

ОБЩ ПРЕГЛЕД 

Пшеницата получи лека подкрепа на 
основните пазари в края на септември и 
увеличи допълнително премията си спрямо 
царевицата. В основните производители от 
Черноморския регион – Русия и Украйна, 
търсенето на зърно намаля през 
последните две седмици. Средните цени 
при условия FOB за основните търгувани 
култури в последната седмица на 
септември се движеха както следва: 

  Пшеница* Царевица Слънчоглед 
Русия** $230-235 $198 $415 
Украйна $245 $198 $415 
България $232-240 $198 $395 
  * хлебна пшеница, 12,5% протеин 

  ** цени в пристанищата на Азовско море 

Източник: Apk-Inform 

До средата на октомври не се очакват 
съществени промени в цените. Русия ще 
започне интервенция в азиатските части на 
страната, където цената на пшеницата 
продължава свободния си ход надолу.  

Съществува възможност за известно 
повишаване на цените в Черноморския 
регион заради слухове за ограничаване на 
износа от Украйна. Причината е в лошите 
перспективи пред есенната кампания. 
Влажното време създава сериозни 
трудности пред сеитбата, която изостава 
значително от миналата година. 

Допълнителни перспективи пред 
пшеницата има и по отношение на 
глобалното търсене – Китай и Бразилия 
увеличават вноса си при компрометирано 
предлагане от Аржентина. 

Ако блокирането на работата на 
американското правителство продължи по- 
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Котировки на Чикагската стокова борса 

CBOT пшеница 30.септ 30.авг промяна 

кеш  669,5 637,5 5,0% 
юли 678,5 654,0 3,7% 
септември 687,0 665,5 3,2% 
CBOT 
царевица 

30.септ 30.авг промяна 

кеш  450,5 662,0 -31,9% 
юли 441,5 482,0 -8,4% 
септември 454,5 494,5 -8,1% 
СВОТ соя 30.септ 30.авг промяна 
кеш  1265,0 1484,5 -14,8% 
юли 1282,8 1357,5 -5,5% 
септември 1285,0 1354,8 -5,2% 
Източник: CME 

До средата на октомври не настъпиха съществени промени 
в цените. Русия ще започне интервенция в азиатските части на 
страната, където цената на пшеницата продължава свободния 
си ход надолу.

Съществува възможност за известно повишаване на цените 
в Черноморския регион заради слухове за ограничаване на из-
носа от Украйна. Причината е в лошите перспективи пред есен-
ната кампания. Влажното време създава сериозни трудности 
пред сеитбата, която изостава значително от миналата година.

Допълнителни перспективи пред пшеницата има и по отно-
шение на глобалното търсене – Китай и Бразилия увеличават 
вноса си при компрометирано предлагане от Аржентина. Ако 
блокирането на работата на американското правителство про-
дължи по-дълго, това също може да окаже влияние на борсо-
вите цени.

САЩ: Складовите запаси от царевица в САЩ през септем-
ври са били по-големи от очакваното, съобщиха от американ-
ското министерство на земеделието (USDA). Наличните запаси 
са над 20,9 млн. тона при очаквани 16,8 млн. тона. Новината по-
топи котировките на царевицата на Чикагската стокова борса, а 
нарасналото търсене на пшеница допълнително отвори ножи-
цата между двете култури.

Европа: Реколтата от пшеница в ЕС се оценява на 143,3 млн. 
тона към края на септември, с 1,3 млн. тона повече от предиш-
ната прогноза и с близо 12 млн. тона повече от миналата година, 
показват данните на IGC.

Данните на USDA за запасите и производството на пшеница 
потопиха котировките на европейските борси, които се радваха 
на ръст през цялата първа седмица на септември.

Русия: Сеитбата на есенниците се забавя заради лошото 

време. Засети са над 7,4 млн. ха (45,2% от планираното), което е 
с 3,6 млн. ха по-малко спрямо миналата година.

Прибрана е реколтата от 34,5 млн. ха (74,8% от всички пло-
щи). Към 26 септември са прибрани 76 млн. тона зърно – 47,2 
млн. тона пшеница, 14,6 млн. тона ечемик, 1,5 млн. тона цареви-
ца, 2 млн. тона слънчоглед, 886 хил. тона рапица и 415 хил. тона 
соя по данни на министерство на земеделието.

Износът на зърно през пазарната 2013/14 г. (започнала на 1 
юли) е нараснал с 14% спрямо предходната година до 7,87 млн. 
тона. Основният дял от износа се пада на пшеницата. Само за пър-
вите 18 дни на септември Русия е изнесла 1,6 млн. тона пшеница.

На 8 октомври започна държавната интервенция, като през 
настоящия сезон се очаква да бъдат закупени 6,5 млн. тона зър-
но. Покупките ще се осъществяват в азиатската част на Русия, 
където цените продължават да спадат. 

Украйна: Съществува възможност Украйна да наложи огра-
ничения на износа на зърно заради очертаващата се като про-
блематична есенна кампания.

Понижена е оценката за реколтата от слънчоглед заради 
изключително влажната първа половина на септември. Ожъ-
нати са едва 40% от площите, засети със слънчоглед, при 60% 
миналата година. Средният добив е 1,76 тона от хектар. Общо се 
очаква да бъдат прибрани 9 млн. тона слънчоглед при очаквани 
9,8 млн. тона по-рано.

Може ли да видим скорошно раздвижване 
на зърнените пазари?

 
 

Информацията в този документ се основава на източници, които считаме достатъчно 
надеждни, но за чиято точност и изчерпателност не гарантираме. Изказаните мнения и 
направените прогнози не са препоръка за инвестиция и могат да бъдат обект на 
последващи изменения. 
 

Месечен преглед на зърнените пазари Септември, 2013 

ОБЩ ПРЕГЛЕД 

Пшеницата получи лека подкрепа на 
основните пазари в края на септември и 
увеличи допълнително премията си спрямо 
царевицата. В основните производители от 
Черноморския регион – Русия и Украйна, 
търсенето на зърно намаля през 
последните две седмици. Средните цени 
при условия FOB за основните търгувани 
култури в последната седмица на 
септември се движеха както следва: 

  Пшеница* Царевица Слънчоглед 
Русия** $230-235 $198 $415 
Украйна $245 $198 $415 
България $232-240 $198 $395 
  * хлебна пшеница, 12,5% протеин 

  ** цени в пристанищата на Азовско море 

Източник: Apk-Inform 

До средата на октомври не се очакват 
съществени промени в цените. Русия ще 
започне интервенция в азиатските части на 
страната, където цената на пшеницата 
продължава свободния си ход надолу.  

Съществува възможност за известно 
повишаване на цените в Черноморския 
регион заради слухове за ограничаване на 
износа от Украйна. Причината е в лошите 
перспективи пред есенната кампания. 
Влажното време създава сериозни 
трудности пред сеитбата, която изостава 
значително от миналата година. 

Допълнителни перспективи пред 
пшеницата има и по отношение на 
глобалното търсене – Китай и Бразилия 
увеличават вноса си при компрометирано 
предлагане от Аржентина. 

Ако блокирането на работата на 
американското правителство продължи по- 

 

 

 

 

Източник: FAO  

 

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

Цена на хлебната пшеница за износ (FOB, USD/тон), 
септ 2012 - септ 2013

Франция

Казахстан

Русия

Украйна

САЩ 
(Мексикан
ски залив)

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

Цена на царевицата за износ (USD/тон), 
септ 2012 - септ 2013

Аржентина

Бразилия

Украйна

САЩ 
(Мексикан
ски залив)

Котировки на Чикагската стокова борса 

CBOT пшеница 30.септ 30.авг промяна 

кеш  669,5 637,5 5,0% 
юли 678,5 654,0 3,7% 
септември 687,0 665,5 3,2% 
CBOT 
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30.септ 30.авг промяна 
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Николай Вълканов
Институт за пазарна икономика
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За втора поредна година Община Стражица отбеляза све-
товния ден на хляба с фестивала „Житената питка”, който отново 
премина под патронажа на кмета на община Стражица – инж. 
Детелина Борисова. 

С празнично шествие по улиците на града, героите на Ангел 
Каралийчев от едноименната детска приказка „Житената питка” 
водеха мажоретния състав и духов оркестър „Джуниър бенд” 
при СОУ „Емилян Станев” - Велико Търново до градския парк. 

Гости на мероприятието бяха кметовете на общините Горна 
Оряховица - инж. Добромир Добрев, Лясковец - д-р Ивелина 
Гецова, Бяла Слатина - Иво Цветков, Каварна - Цонко Цонев, 
Елена - Делян Млъзев, Тутракан – Димитър Стефанов, които в 
специално обособено място – „Кметски кът” представиха тради-
ционните погачи от техните краища. Каварна изненада гостите 
на празника с питка с миди, Горна Оряховица и  Елена - с питки 
с местни деликатеси, Бяла Слатина - сватбарска пита,  Ляско-
вец - прочутото лясковско вино без което не минава нито един 
празник.  

Спонсори на фестивала бяха Хлебозавод „Стражица“ с упра-
вител Лъчезар Лазаров, мелница „Агис” с управител Иван Мари-
нов и ЕТ ”Дари” с управител Йордан Андонов, които  със своята 
отзивчивост допринесоха за осъществяването на фестивала. 

За доброто настроение се погрижиха и сестри Филатови, 
Димитър Туджаров – Шкумбата като атрактивен водещ и Иван 
Звездев, който демонстрира кулинарните си умения пред ите-
лите и гостите на Стражица.  

Тази година домакините имаха удоволствието да посрещнат 
и техните партньори от община Балени, област Дъмбовица, Ру-
мъния. Те демонстрираха на живо как се приготвя традицион-
ния румънски качамак, а също така представиха богата  концер-
тна програма с детския фолклорен състав при община Балени 
(жителите на  Балени са етнически българи, изселници по време 
на Кримската и Руско-турската война).

На второто издание на фестивала 27 участника представи-
ха над триста вида хлебни и сладкарски изделия. Тази година 
организаторите наградиха 12 колектива, 7 специални награди 
бяха осигурени от Хлебозавод „Стражица“ за всички детски об-
разователни институции, а специалната награда на Хлебозавод 
„Стражица“ бе връчена на Народното читалището при гр. Стра-
жица, което се представи със 17 банаци, приготвяни за различ-
ни църковни и народни обичаи. Награди получиха Народно 
читалище при с. Балканци, Военно формирование поделение 
28130 – Стражица, Народно читалище при с. Камен, Народно 
читалище при с. Сущица. Мелница „Агис“ дари на всички учас-
тници по 10 кг брашно.

Община Стражица е сравнително голяма община като тери-
тория в област Велико Търново. Обработват се 334 хил. дека, 71 
хиляди от които са предимно с пшеница. През 2013 г. е отчете-
но, че на територията на общината има най-голям добив на пше-
ница от декар - близо 600 кг. 

16 октомври 
– световен ден 
на хляба 
и прехраната
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Учени от Университета по хранителни технологии (УХТ) в 
Пловдив и от Габровския технически университет са разработи-
ли метод за ултразвуков (УЗВ) анализ на различни хранителни 
продукти, среди и материали. Чрез него, без да се разрушава 
опаковката, може да се окачествят месо и месни заготовки, 
включително и произведените по стандарт „Стара планина“ 
хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти.

Това съобщи доц. Николай Шопов от катедра „Компютърни 
системи и технологии“, който е декан по повишаване на квалифи-
кацията и бизнес интеграцията в УХТ. В разработването на про-
екта участва и ректорът на Техническия университет в Габрово 
проф. д.т.н. Райчо Иларионов. Неразрушаващата ултразвукова 
класификация е базирана на метода на разпознаването на обра-
зи за разделяне и идетнификация на пластмасови отпадъци от 
опаковки, черни и цветни метали, чисти спиртни разтвори, кисе-

Науката и храните

„България	има	капацитета	да	заеме	достойното	си	мяс-
то	 в	 Европа	 като	 източник	 на	 качествени	 и	 здравословни	
хранителни	продукти.	Доказателството	за	това	е	 участи-
ето	 на	 над	 80	 български	 производители	 на	 най-голямата	 и	
престижна	изложба	в	света	в	областта	на	хранително-вку-
совата	промишленост	-	Ануга”. Това заяви заместник-минис-
търът на земеделието и храните Бюрхан Абазов по време на 
бизнес-форума „Българската хранително-вкусова промиш-
леност – традиции, качество и възможности за партньор-
ство”, който се проведе в Кьолн, Германия. 

Зам.-министър Абазов подчерта, че на тазгодишното изло-
жение за първи път страната ни представя билки, подправки 
и мед от сертифицирани производители. „Българските пчелни 
продукти са известни по цял свят и са еталон за безкомпромис-
но качество. В новия програмен период 2014–2020 г. именно по-
малките отрасли като билкарството и пчеларството ще са сред 
основните приоритети за страната ни”, каза Бюрхан Абазов. Той 
изтъкна, че за страната ни е предизвикателство не само да се ут-
върдим на вече извоюваните пазари, но и да бъдем по-активни 

България е доказан производител на качествени храни

ло и прясно мляко по масленост. Идеята е след излъчване на УЗВ 
вълни и тяхното отражение от материала да се получи информа-
ция за неговите хранителни особености.

Досега екипът е идентифицирал кисели млека на базата на 
обявената от производителите масленост, както и плодови соко-
ве. Отклонението и в двата експеримента бе под 10% от посоче-
ната хранителна стойност, посочи доц. Шопов. Намеренията на 
учените са да разработят преносим уред, с който да разполагат 
магазините. Той ще бъде поставен на изхода, за да може всеки 
потребител сам да проконтролира стоката, която купува. С по-
мощта на техниката ще открива несъответствията при различни 
храни още в търговската мрежа, като например дали вложената 
в каймата сол е в количества, посочени на етикета.

Според него ултразвуковият уред не е скъп и всеки тър-
говец, който държи да бъде коректен към своите клиенти, ще 
може да си го позволи. Нашата цел е апаратът да се ползва ма-
сово, за да бъдат спокойни хората какво консумират, допълни 
доц. Шопов.

в търсенето на нови възможности. Точно по тази причина МЗХ 
поставя сред приоритетите за България и преработвателния 
сектор. „Целта	ни	е	освен	да	изнасяме	суровини,	да	реализираме	
на	външните	пазари	и	преработена	продукция,	която	е	с	много	
по-висока	добавена	стойност.	Факт	е,	че	в	рамките	на	послед-
ните	няколко	години	земеделието	и	хранителният	сектор	са	
отраслите	на	българската	икономика,	 които	имат	същест-
вен	принос	за	подобряване	на	външнотърговския	баланс”, заяви 
зам.-министър Абазов. 

Той припомни, че за периода на членството ни в ЕС изно-
сът на земеделски продукти и салдото при търговията със сел-
скостопански стоки отбелязват траен темп на нарастване. Сред 
основните фактори за тези успехи са именно търговските отно-
шения с Германия. 

По време на форума над 80 представители на български 
браншови организации, предприятия и чуждестранни гости 
дискутираха новите тенденции в производството и предлагане-
то на продукти в областта на хранително- вкусовата промишле-
ност и винопроизводството. 

BELLA представи тестени 
продукти на Anuga 2013

Пълното си портфолио от традиционни замразени тестени 
изделия BELLA, както и нови рецептури от Средиземноморието, 
представи хранителният холдинг „Белла България” пред посети-
телите на водещото световно изложение на хранително-вкусо-
вата промишленост Anuga 2013 (5-9 октомври, Кьолн). 

„На	това	изключително	важно	събитие	в	нашия	бранш,	на	
което	си	дават	среща	най-добрите	водещи	компании	в	храни-
телната	индустрия,	ние	си	поставихме	за	цел	да	намерим	нови	
клиенти	във	все	още	непокрити	от	нас	територии,	разчитай-
ки	 на	 високото	 качество	 на	 нашите	 продукти,	 конкурент-
ната	им	цена	и	 иновативните	разработки	 в	 рецептурите	и	
опаковките”,	 коментира Иван Бояджиев, мениджър „Експорт” 
на холдинга.    

През 2013  г. „Белла България” прибави към пазарите, на 
които продава, нови дестинации като Португалия, Молдова, 
Саудитска Арабия, Йордания, като разшири присъствието си в 
Обединеното Кралство, Германия, Ливан и Испания. Към днеш-
на дата компанията е постигнала ръст на експорта от над 30% 
спрямо същия период на миналата година. 
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Europain & Intersuc, световното изложение за пекарство, 
сладкарство и сладолед залага на огромен успех през 2014, в 
дните от 8 до 12 март! Организирано съвместно със SuccessFood, 
изложението за съвременно ресторантьорство, това уникално 
събитие предлага 68 000 m², посветени изцяло на иновацията в 
услуга на професионалистите. 

За международното бизнес събитие за браншовете пе-
карство и сладкарство 82 690 посетители през 2012 смятат, че 
Europain е перфектното изложение за представяне на пекарска-
та и сладкарската промишленост в нейната цялост, за запозна-
ване с инвеститори, които търсят нови проекти и за получаване 
на актуална информация относно последните иновации. 

Седем тенденции за по-добро познаване на пазара на 
хлебни изделия 

Благодарение на своя опит в пекарската и сладкарската 
промишленост, Europain поставя в центъра на своето внимание 
7 основни тенденции в развитието на хлебарската и сладкарска 
индустрия:  

- Пекарни за целодневна консумация - потребителите же-
лаят да хапнат набързо на място или да вземат за изпът по всяко 
време на деня

- В пекарната мога да получа храна, която е добра за 
мен - здравето и доброто физическо състояние са синоними на 
свежи и качествени продукти, важен аспект, който все повече 
ръководи избора на потребителите 

- Вкус и визия – перфектното съчетание, което потребите-
лят търси. Предлагане на смели комбинации и изненадващи 
форми 

- По-бързо, по-практично и безкомпромисно качество - 
високопроизводителни уреди, които улесняват работата и уве-
личават производителността 

- “Au naturel” за нови усещания  - асортиментът без съдър-
жание на Е-та и съставки, без химически добавки предоставя 
най-добрия вкус като същевременно отговаря на нарастващите 
проблеми с хранителни алергии 

- Минимализъм в сладкарството - класическите сладкиши 
се променят в миниатюрни размери и разновидности, които 
комбинират лекота и дизайн

- “Смарт  почивка” – създаване на условия в обектите за 
оптимизиране на обедните почивки на потребителите 

Иновациите са на видно място 
Посетителите ще имат възможност да намерят новите про-

дукти в бранша и последните иновации под един покрив. Зо-
ната Place des Innovations ще представя новите продукти на 
изложителите и Трофея за Иновации на Europain и спечелили-
те награди Intersuc Collections. Пътят към Успеха (The Road to 
Success) ще показва търговски концепции, за да даде идея на 
посетителите за реалността. Накрая, Rue des Ecoles ще даде цен-
тралната сцена на най-добрите бъдещи пекари и сладкари. 

Топ конкурси
Кандидатите, които участват в престижните конкурси на 

Europain кипят от енергия и творчество: посетителите ще имат 
привилегията да се насладят на таланта на най-добрите светов-
ни пекари и сладкари, които ще демонстрират своите умения! 

Майстори пекари (Bakery World Cup)         
Конкурсът събира заедно 24-те най-добри кандидати от 

конкурсите Louis Lesaffre Cups, проведени през 2009, 2011 и 
Bakery World Cup 2012. По време на състезанието те ще се съ-
ревновават помежду си в три категории (хляб, виенски слад-
киши и артистични композиции), за да спечелят престижната 
титла майстор пекар. 

Международен конкурс по сладкарство 
Единственият световен конкурс, в който участват смесени 

отбори (16), които ще имат 20 часа, за да приготвят 13 произве-
дения на изкуството. Жури, състоящо се от най-добрите главни 
готвачи ще оценява различните творения от менюто на този 
международен конкурс: шоколадови бонбони, захарни изделия 
и десерти. 

Купата на френските школи 
Темата на този конкурс, в който участват отбори от по трима 

обучаващи се (в които трябва да има най-малко една жена) е пе-
карство и сладкарство. В центъра на събитието ще бъдат поста-
вени образователните институции (средни училища и центрове 
за обучение), които обучават бъдещите пекари и сладкари. 

Заповядайте на Europain 2014, oт 8 до 12 март в Париж 
– Норд Вилпен, където можете да откриете най-голямото 
световно изложение за пекарство и сладкарство!   

EUROPAIN 2014
Най-голямото световно изложение 
за пекарство и сладкарство
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На прага на новия век шоколадът е бил сравнително по-
знато, но все още загадъчно европейско лакомство. Благода-
рение на няколко предприемчиви български индустриалци в 
навечерието на войните той става широко популярен. Пионер 
в производството на български шоколад е полковник Велизар 
Пеев. През 1897 г. след конфликт с княз Фердинанд той напуска 
армията и решава да се отдаде на сладкарство. Около година 
прекарал във френските сладкарски заводи “Сави-Жан Жан”, 
където внимателно изучил “фабрикацията на шоколадената ин-
дустрия”. През 1901 г. отворил първата от шоколадовите фабри-
ки “Пеев” в София. От Франция довел квалифицирания майстор 
Коломб, както и няколко работници.

Сравнително скоро бонбоните и шоколадите “Пеев” станали 
една от най-търсените и рекламирани български стоки. Пред-
приятието се разраснало, а фирмата получила статута на “дос-
тавчик за двореца”. Построена е голямата фабрика на четири 
етажа на ул. “Екзарх Йосиф”, срещу Софийската синагога. През 
1924 г. производството е разширено с новата фабрика в Своге, 
която днес продължава да прави шоколад, но с друга марка. 
Продуктите с марка “Пеев” са се радвали на широка популяр-
ност и пазарна отзивчивост до 1947 г., когато фабриките са на-
ционализирани.

Велизар Пеев е сред индустриалците пионери и в още едно 
направление. През 1908 г. създава сдружение за производство 
на първия български цимент. Две години по-късно е внесена и 
инсталация от чужбина.  Построена е сграда. Фирмата е “Златна 
Панега”. Още няколко български марки шоколад са се радвали 
на популярност през първата половина на миналия век - “Гьон-
дов”, “Балъкчиев”, “Бераха” и “Чальовски”. И четирите фабрики са 
били в София.

Началото на историята…
При един преглед на войските полковник Велизар Пеев, ко-

мандир на полка в Севлиево, възразил на невъздържана обида, 
отправена от Княз Фердинанд. „Ваше величество, не забравяй-
те, че разговаряте с български офицер!” След това е пратен в 
запаса. А полковник Пеев е само на 38 години и пред него се 
чертае блестяща военна кариера, започнала още от Петербург-
ската военна академия, която той завършва с отличие и даже 
има покана да остане на служба в руската армия, която той гор-
до отхвърля. И когато през 1897 г. тази кариера е прекъсната по 

царска воля, най-много съжаляват неговите колеги от войска-
та, бъдещите полковници през Балканската и Първата светов-
на война. Но пък усмивка, образно казано, озарява лицата на 
прохождащите български индустриалци, щом разбират, че през 
1901 г. в София, на ул. “Ломска”, в една почти порутена къща, 
се ражда първата българска работилница за шоколад и разни 
други захарни изделия, като бисквити, локуми, вафли. Как точ-
но му хрумва на полковника да се захване тъкмо с тази индус-
трия, остава тайна. Дори и неговият внук, също Велизар Пеев, 
не знае как се ражда тази шоколадова страст, макар че пита и 
баща си, чичо си, лелите си и други роднини. Но така или ина-
че Велизар Пеев създава първата шоколадова фабрика, която 
по-късно се премества в Своге, където продължава да работи 
и до днес, разбира се, под друго име. Но това става чак през 
1924 г., а през 1935 г. там се премества и софийската фабрика, 
която произвежда предимно шоколад и шоколадови бонбони 
по специални поръчки. 

Една от тези специални поръчки е и създадената бонбо-
ниера в луксозна дървена кутия “Царска”. Въпреки миналите 
пререкания на Велизар Пеев с княза, той не отказва да стане 
придворен доставчик на шоколадови бонбони. На приеми още 
по Фердинандово време на гостите се поднасят български бон-
бони, а те пък, показвайки своята неосведоменост, питат дали 
не са италиански, френски или австрийски.

В своята работа индустриалецът-полковник се опира най-
много на двамата си сина, големият – Велизар, и по-малкият – 
Боян. С тях той поддържа много интересни взаимоотношения. 
Съвсем естествено е баща и синове да имат преки контакти, да 
се виждат по време на обеди и вечери. Това, разбира се, става, 
но тогава не се говори, както казват военните, “по служба”. За 
работите във фабриката бащата Велизар Пеев пише писма до 
синовете си, в които подробно дава своите ценни указания. А и 
съвети, които и днес звучат невероятно актуално.

Неговият първороден син Велизар Пеев трябва да го за-
мести, затова той е обект на по-особено внимание от страна 
на бащата. Един от първите му съвети е свързан с отношенията 
между собственик и работник. Така както българският офицер 
обича своите войници и разчита на тях, така и индустриалецът 
трябва да обича своите работници и да се оповава на тях. “По-
магай им, защото те също са човеци и се нуждаят от добри об-

Шоколадът в България
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носки” – пише той. Може би нанесената му преди много години 
обида от грубоватия Фердинанд е оставила незаличима следа в 
душата му, та затова той е сега така чувствителен към хорските 
неволи, споделя по-късно неговият внук със същото име – Ве-
лизар Пеев.

В началото на 30-те години на миналия век ръководството 
на фабриката се поема от друг един военен – капитан I ранг Ве-
лизар Пеев, който напуска морската служба в Дедеагач и се при-
бира в столицата. Завършил българското военно училище, той 
специализира няколко години в Петербургската военноморска 
академия и даже напредва във военната кариера по-бързо и от 
баща си. В някои влиятелни политически кръгове, а и във вой-
ската виждат в негово лице бъдещия командир на българските 
военноморски сили. Напускането на военната служба става по 
настояване на баща му, който се нуждае от неговия организа-
ционен опит и влияние в обществото, за да просперират още 
повече шоколадовите предприятия на фамилията. За жалост 
пък България губи със сигурност своя първи адмирал!

Но съдбата е решила друго – Пеев-младши поема фабриката 
от баща си и почти до края на 1944 г. остава първи ръководи-
тел.  Велизар Пеев-младши създава в пазвите на Балкана едно 
модерно и много перспективно предприятие. Поддържани са 
връзки за доставка на какао с Холандия, машини се купуват от 
Германия, Италия и Австрия. Почти до края на 80-те години на 
миналия век в завод “Република” в Своге работят италианските 
машини “Марели” и германските “АЕГ”. И то добре работят, щом 
продукцията на това голямо предприятие намира добър прием 
освен в България, и в някои други страни. Партньори на Пеев са 
много сериозни и с влияние хора. Във фабриката работят над 
400 души, главно от Своге и от околните села, но има и таки-
ва, които всеки ден пътуват от столицата до малкия балкански 
град. Третият представител от шоколадовата кралска фамилия 
Пееви – внукът Велизар, не успява да участва в управлението 
й. За малко и той да стане офицер, след като завършва Школата 
за запасни офицери, но бързо-бързо е отпратен от баща си в 
Германия да учи инженерство и да се подготвя да поеме вода-
чеството на фабриката. Връща се в България с диплома за ма-
шинен инженер, участва във втората фаза на Втората световна 
война. Кавалер на орден „За храброст”.

Попове заклеймили първите български шоколади
“Как да се яде - с лъскавата хартишка, или без нея?”, пи-

тали хората
Когато преди повече от сто години Велизар Пеев отваря 

първата шоколадена фабрика у нас, малцина българи са виж-
дали, а още по-малко - опитвали вкусния какаов десерт. Шоко-
ладът всява смут в народа, а някои попове го заклеймяват като 
"гнусно и отвратително дяволско творение". Мнозина дори не 
знаят как да го консумират. Много от тях се чудят дали се яде 
направо с хартията. До фабриканта има изпратено писмо, в кое-
то учител от провинцията пита как трябва да яде шоколада - с 

лъскавата хартишка или без нея.
Славата му обаче бързо се разнася. Сладкото изкушение се 

прочува и в най-затънтените кътчета на България, макар и хо-
рата там да нямат представа какво всъщност представлява то.

Един селски свещеник пише на Пеев: "Ако	шоколадът	е	теч-
ност,	пратете	ни	една	бутилка,	да	го	опитаме".

Въпреки всичкия смут, недоверие и отхвърляне, Пеев успя-
ва да се пребори и да наложи новата стока сред населението. 
Това обаче му струва твърде много усилия и нерви. Както пише 
един алманах на българските индустрии от 1926 г.: "Банковите 
среди гледат с недоверие на начинанието му. Самите негови 
най-близки хора се съмняват в успеха на делото му. Конкурен-
цията на производството му, идяща от вън, е почти несломима. 
Вътрешната консумация е слаба. Пеев ходи ежегодно в стран-
ство, да изучава шоколадната индустрия и не се стеснява да 
заменя своя полковнишки мундир с работническата блуза и да 
другарува с обикновените работници.“

Фабриката му е малка, нужни й са машини, удобни помеще-
ния, сурови материали, съоръжения и пр. и пр. Малката стара 
къщичка е продадена, за да се посрещнат растящите нужди на 
заведението и производството. Велизар Пеев прекарва всред 
работниците си, храни се години наред с кашкавал и хляб и 
чака търпеливо успеха на своето младо дело; чака стоически на 
своята позиция изхода на сражението в областта на индустрия-
та, посреща ударите - и най-после побеждава. 

Ако изключим шоколада от хранител-
ния си режим, е много по-вероятно да 
напълнеем, отколкото да отслабнем

Ново британско изследване установи, че когато сме на 
диета, не трябва да пренебрегваме шоколада, защото той 
ни помага да свалим повече килограми, пише в. "Дейли 
мейл".

Проучването било поръчано от сайта за отслабва-
не Нутрачек (Nutracheck.com) и обхванало 2100 мъже и 
жени, които се били подложили на хранителен режим. 
Оказва се, че 86 на сто от запитаните, които не се отказали 
от любимите си шоколадови лакомства, успешно свалили 
набелязаните от тях килограми.

Според специалистката по здравословно хранене 
Джейн Ейлът диетите, основани на изключването на ши-
рок спектър храни, са обречени на провал. "Подходът	в	
такива	случаи	трябва	да	бъде	много	по-гъвкав	и	да	се	по-
хапва	в	малки	количества	от	любимите	ни	лакомства."

Предишни изследвания установиха, че при диети, 
в които тотално са изключени шоколадът, виното и бис-
квитите, всъщност се трупат килограми. Тяхната липса се 
компенсира с по-голяма консумация на други продукти.

Друго изследване констатира, че 65 процента от хора-
та на диета, които изцяло изключват лакомствата, в края 
на хранителния си режим надебеляват.

И още добри новини за почитателите на сладките 
изкушения. 

Оказва се, че шоколадът може да увеличи продължи-
телността на живота ни. При проучване на американски 
учени от Харвардския университет, продължило 65 годи-
ни и обхванало 8000 мъже, бе констатирано благотвор-
ното действие на шоколада. Участниците в изследването, 
които си похапвали от това изкушение най-малко три 
пъти месечно, живеели с година повече, отколкото други-
те, които изцяло го пренебрегвали.
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СИХРЕ 2013 следва тенденциите на световните изло-
жения за хотелско и ресторантско оборудване, ставайки 
трибуна на най-престижния конкурс на професионалните 
готвачи -  Bocuse d'Or

От 6 до 9 ноември по време на 13-ото издание на СИХРЕ в 
Интер Експо Център – София, ще се проведат националните 
квалификации, които ще излъчат българския представител на 
престижния конкурс Bocuse d’Or Европа. Те се организират от 
Българската асоциация на професионалните готвачи (БАПГ) в 
партньорство с Агенция Булгарреклама. На специализирано-
то изложение за хотелско и ресторантско оборудване ще се 
представят и водещи компании в професионалното кухнен-
ско оборудване за ресторанти, барове, хотели, хипермаркети 
и супермаркети с топлa точкa, кафенета и кетъринг компании. 
Посетителите ще могат да се запознаят с невероятна гама от ак-
сесоари за декорация на ресторанта, кафенето, пъба, а дори и 
пекарната.

За характера на конкурса Bocuse d’Or, мястото му на специа-
лизираното изложение СИХРЕ и за значението на качественото 
оборудването в ресторанта и хотела разговаряхме с Андрей 
Стоилов, председател на журито, треньор на миналогодишния 
победител, и с Петър Николов, човекът, който представи Бълга-
рия на международния конкурс през 2012 г.

Наистина Bocuse d'Or се определя като „Оскар“ в кулина-
рията и това е наложеното мнението през годините за този 
конкурс. Много престижен, много помпозен и много труден за 
всички участници, състезание, което много малко кулинари по 
света могат да добавят в автобиографията си, че са взели учас-
тие в него, класирали са се на призови места в квалификации-
те и след това на самите финали. Казвам много малко, защото 
квотите за всеки континент не са големи, например през 2012 
г. на квалификациите, на които България взе за първи път учас-
тие в Белгия, бяха допуснати 20 европейски отбора, от които 12 
отидоха да се борят на финалите във Франция. Спечелването на 
приза номер едно на квалификации означава, че си най-добри-
ят, осмелил се да покаже уменията си и това, което си научил, 
пред останалите колеги, жури и гости. Призът е много задължа-
ващ, защото трябва да положиш усилия, за да докажеш, че си 
един от малцината смели готвачи, спечелили квалификация. 
Трябва ежедневно да защитаваш познанията си и уменията си. 

Това е приз, който остава за цял живот във витрината и оставя 
белег в кулинарното развитие на всеки, докоснал се до Bocuse 
d'Or. Много е важно, че тазгодишните квалификации ще се про-
ведат по време на СИХРЕ 2013. Там ще сме всички заедно, на 
едно място, кулинари и колеги, подсигуряващи и подпомагащи 
правилната и добра работа на целия туристически бизнес. По 
подобен начин е организирано и самото състезание в чужбина 
- по време на хранителни и ресторантски изложения. От една 
страна, конкурсът е невероятна атракция за посетителите на 
изложението. От друга страна, е невероятно добро кооперира-
не между нас,  професионалните готвачи, и всички доставчици 
на услуги за хранително-вкусовата промишленост. Конкурсът е 
реален поглед върху доброто ниво на готвачите в България и 
пряко наблюдение на избирането на най-добър готвач, който 
да представлява България на полуфинали. Убеден съм, че обо-

Оборудването е от изключителна важност 
във всеки обект за производство на храна

Андрей	 Стоилов	 е	 главен	
готвач	 на	 Кемпински	 Хотел	
Зографски	 София.	 Любовта	
към	 професията	 не	 се	 из-
черпва	 с	 работното	 място	
–	 Андрей	 е	 съучредител	 и	
заместник	 председател	 на	
Българската	 асоциация	 на	
професионалните	 готвачи.	
Като	 член	 на	 Асоциацията	
той	винаги	е	в	помощ	на	На-
ционалния	Отбор	по	готвене	
на	България,	който	е	постиг-
нал	 множество	 отличия	 от	
международни	 състезания.	
Андрей	Стоилов	е	треньор	на	
първия	отбор,	спечелил	квота	за	участие	на	кулинарния	полу-
финал	за	Bocuse’Dor	в	Брюксел	през	зимата	на	2012	г.	Също	така	
е	 и	 капитан	 за	 втори	 път	 на	 Националния	 кулинарен	 отбор	
на	България	по	време	на	вторите	Олимпийски	кулинарни	игри,	
в	които	участва	България	през	есента	на	2012	г.	Андрей	пред-
почита	да	следва	класиката,	добре	изпитаните	рецепти,	към	
които	той	добавя	своя	индивидуален	и	модерен	подход.	Люби-
мите	му	кулинарни	дестинации	са	Азия	и	Италия.
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рудването е от изключителна важност във всеки обект за про-
изводство на храна. Технологиите в кухненското оборудване 
напредват, както и технологиите при мобилните комуникации. 
В последните години се произвеждат машини с огромен кое-
фициент на полезно действие, които повишават качеството на 
нашата продукция, безопасни са и ни спестяват много време. 
Щастливи сме, че по време на такива изложения можем да се 
запознаем директно с новите продукти на всички производи-
тели. Факт е, че в България има ресторанти и хотели, които по-
криват световните стандарти. Старанието е всеки нов обект да 
бъде добре обзаведен и по този начин да се превърне в много 
по-приветлив за работа от персонала и много по-силен в конку-
рентната среда. 

По темата разговаряме с Петър Николов - победител в 
националните квалификации за конкурса Bocuse D’or през 
2012 г.

Как решихте да участвате в конкурса?
- Разбрах за състезанието и понеже знам какво означава 

Bocuse D’or, реших, че трябва да се пробвам. Имах много добър 
помощник - Михаил Николов, който ми помогна много и свър-
ши чудесна работа. 

Разкажете за самото протичане на конкурса, където 
участвахте като българския избранник. 

- Състезанието се проведе заедно с едно от най-големите 
изложения за храни. То е разделено в 2 дни на 2 групи по 10 
отбора. Във всеки отбор има 4 човека (президент, треньор, със-
тезател и помощник). Президентът е и жури (като журито е от 20 
човека, колкото са отборите). Регламентът е следният – трябва 
да се приготвят 2 плата (рибно и месно по 10 порции в плато + 4 
чинии за снимка). Всичко това трябва да се сготви за 5 часа и 30 
мин., като позволените предварителни заготовки са много мал-
ко. Във всеки един от боксовете има и по един мияч (ученик), 
който също има право да помага. Представянето на отборите 
преди награждаването е уникално. Вълнуващо е всичко от под-
готовката, през самото представяне до демонстрацията. В такъв 
момент разбираш магията на кулинарията и призванието и от-
говорността за се наричаш Готвач.

Наричат Bocus D`or "ОСКАР на готвачите", чувствахте ли 
се като звезда по време на състезанието?

- Съвсем не. Напрежението е толкова голямо, че нямаш 
време да мислиш за нищо друго, освен за нещата, които трябва 
да сготвиш. Професионализмът изисква наистина максимална 
фокусираност върху приготвянето на храната и нейния вид и 
качество. В моменти като този суетата просто отстъпва място на 
удовлетворение на създадения шедьовър.

Как участието промени професионалния Ви път?
- На всяко състезание създаваш нови и нови контакти. Надя-

вам се, че един ден ще ги използвам, за да отида да се развивам 
в някой добър ресторант.

Тазгодишните национални квалификации за българско-
то участие в Bocus D`or Европа ще се проведат по време на 
13-ото издание на СИХРЕ, специализираното изложение за 
хотелско и ресторантско оборудване. Важно ли е според 
Вас и от какво значение е оборудването за качествените ус-
луги в един ресторант?

- Разбира се, че е важно! Ако нямаш добре обзаведена кухня, 
не можеш да направиш нищо. На Bocuse D’or в отборите прис-
тигаха с цели камиони с оборудване. А и според мен всяко едно 
състезание трябва да се провежда съвместно с такива изложе-
ния, за да може да се популяризират тези състезания и да има 
повече участници, по- голяма конкуренция.

Мислите ли, че в България има ресторанти и хотели, 
които покриват световните стандарти? 

- Да. Много от хотелите в България са от световни вериги, 

които са задължени да спазват техните стандарти. България е 
все по-добра туристическа дестинация именно заради високо-
то ниво на обслужване и стандарта, който се гони от екипите на 
хотелите и ресторантите. На крачка сме от звездите “Mishelin”, 
което е от голямо значение както за собствениците, така и за 
посетителите на заведенията и хотелите.

Националните	квалификации	 за	 световния	конкурс	Bocuse	
d`Or	ще	се	проведат	на	6	и	7	ноември	в	зала	6	на	Интер	Експо	
Център	–	София,	в	рамките	на	специализираното	изложение	за	
хотелско	и	ресторантско	оборудване	СИХРЕ.	Паралелно	с	него	
ще	 се	 провеждат	 и	 форумите	 на	 хранителната	 индустрия:	
Интерфуд	 и	 дринк,	Месомания,	 Светът	на	млякото,	 Булпек	 и	
Салон	на	виното,	Дефиле	„Дизайнерски	торти“	и	Арт-карвинг	
„Дизайнерски	торти“.

Андрей	Стоилов	е	треньорът,	подготвил	и	довел	до	победа	
Петър	Николов	-	победителя	в	националните	квалификации	за	
конкурса	Bocuse	D’or	през	2012	г.	Петър	се	занимава	от	11	годи-
ни	с	готварство.	Към	кулинарията	го	насочва	брат	му	-	Никола	
Николов.	 Петър	Николов	 завършва	 Техникума	 по	 хранително-
вкусова	промишленост	в	София.	Началото	на	кариерата	си	по-
ставя	преди	десет	години,	18-годишен,	в	кухнята	на	хотел	Хил-
тън.	Работил	е	в	Кемпински	хотел	Зографски,	ресторант	САСА	
и	Хотел	Арсена	в	Несебър.	В	момента	работи	извън	България.
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Прочетете тази книга преди да отворите вашия рес-
торант.

Всяка година стотици ресторанти се откриват с голе-
ми очаквания. И всяка година почти толкова ресторанти 
затварят врати. Как да организираме и да управляваме 
успешен ресторант. Според авторите – хора с дългого-
дишен практически и преподавателски опит в областта 
на ресторантьорството – успешният ресторантьор е 
комбинация от качества. Той трябва да е едновременно 
добър предприемач, човек, който умее да забавлява свои-
те гости, и дори мъничко магьосник.

Ресторантът – организиране и управление е практиче-
ско ръководство за това „как да” и „как да не” постъп-
вате при откриването и ръководенето на ресторант. 
Книгата ще ви помогне да максимализирате ползите от 
дейността си, като се учите от реални професионални 
примери и ситуации. В нея ще намерите ключовите теми, 
от които зависи успехът на всеки ресторант:

– формулиране на бизнес план
– бюджет и финансиране на бизнеса
– избиране на местоположение
– дизайн на картата с ястия и с напитки
– определяне на цените на ястията
– подбор на надежден персонал
– привличане на клиенти и др.

Желаем Ви успех при реализирането на мечтата си да 
притежавате и да ръководите успешен ресторант!
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