
брой 4, 2021 г., 

В Аксаково се проведе двудневното 
изложение „Произведено на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“ – територия на 

традиции, културно и природно наследство“

Изложението бе закрито с изпълнения на Гайдар-
ска школа „Тракия“ и акустичното дуо Явор и Крис 
от група „Кашмир“
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В изпълнение на Споразумение 
№РД50-185/29.11.2016 г. на 4 и 5 сеп-
тември в град Аксаково се проведе дву-
дневното изложение „Произведено на 
територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 
– територия на традиции, културно и 
природно наследство“. 

Целта на изложението бе се популя-
ризират производителите на терито-
рията на МИГ „Девня – Аксаково“.

СНЦ „Местна инициативна група 
(МИГ) „Девня – Аксаково“ представлява 
форма на публично-частно партньор-
ство със задължителното участие на 
общините Девня и Аксаково, съгласно 
решение на Общинските съвети, с 
представители на бизнеса и на непра-
вителствения сектор.

Участието на публичните власти в 
управленските органи е 49%. Предсе-
дател на сдружението е Свилен Шитов 
– кмет на община Девня, а замест-
ник-председател е кметът на община 
Аксаково инж. Атанас Стоилов.

Сред гостите на изложението бе 
заместник-кметът на община Аксаково 
Руска Илиева.

В приветствието си при откриването 
Тодор Зафиров, изпълнителен дирек-
тор на МИГ „Девня – Аксаково“, поздра-
ви всички с „Добре дошли“ и им пожела 
успех. Той подчерта, че голяма част от 
изложителите са бенефициенти на МИГ 
„Девня – Аксаково“, които са получили 
подпомагане по линия на Стратегията. 
За изложителите и гостите свои танци 
представи Танцов ансамбъл „Колеви“.

Ето и кои фирми се представиха на 
изложението:

„Пластхим – Т“ АД
Фирмата е една от най-големите про-

изводителки на биаксиално ориентира-
но фолио (БОПП), каст ориентирано по-
липропиленово фолио (КПП) и гъвкави 
опаковки в България и на Балканския 
полуостров. Компанията се нарежда 

сред най-големите производители на 
фолио в Европа. Вече над 50 години 
„Пластхим – Т“ доставя на своите кли-
енти продукти с изключително високо 
качество и гради успешно имиджа си 
както в България, така и в чужбина. 
Фирмата разполага с производстве-
ни бази в Аксаково, Девня и Тервел. 
Готовата продукция представлява 
богата гама от опаковки на продукти от 
хранително-вкусовата промишленост, 
за цветя, дрехи и др. Техният бранд е 
познат в Европа, Америка и Африка. 
Наскоро тук започна работа и първата 
хибридна линия в света, която произ-
вежда екологични фолиа.

Основите на компанията са изграде-
ни върху ценности, които ни отличават 
от останалите и същевременно са во-
дещи в действията ни. Тяхната мисия е 
да ръководи и разраства бизнеса си с 
отговорност и грижа към околната сре-
да. Непрестанно се стреми да доставя 
на клиентите си продукти с изключи-
телно високо качество, да поддържат 
устойчиви бизнес отношения и да гради 
доверие.

Бъдещите планове на компанията е 
да продължават да включват въвежда-
нето на устойчиви практики и поставяне 
нуждите на клиентите си на първо 
място. Докато се стремят да доставят 
продукти с най-високо качество ще про-
дължават да работят в посока, която 
да защитава и опазва околната среда.

„Перилис Трейдинг“ ЕООД
За дружеството изложението предста-
влява възможност за директна среща 
с клиенти. Тя е основана през 1999 г. 
с предмет на дейност производство и 
търговия с хотелски аксесоари и козме-
тика, миещи и почистващи препарати 
със запазена марка „Perilis“. Фирмата 
разполага със собствена модерна про-

изводствена база в с. Кичево и добре 
изградена логистична мрежа.

В годините след създаването си 
„Перилис Трейдинг“ многократно уве-
личава производствения си капацитет, 
реинвестира в квалифициран персонал 
и високо технологично оборудване. Бо-
гатата гама от предлагания асортимент 
включва различни по вид и обем опа-
ковки, богато разнообразие от цветове 
и аромати на предлаганите продукти, 
съобразени с индивидуалните изиск-
вания на клиента. На изложението се 
представи и линията „Перилис Про би-
отик“, която се фокусира върху произ-
водството на пробиотични почистващи 
препарати, които успешно разграждат 
и унищожават различни видове ми-
ризми по дрехи, в помещения, върху 
повърхности и др. Целта на „Перилис 
Трейдинг“ ЕООД е да осигури инова-
тивни, ефективни и работещи решения, 
от които разработването на продукти 
и производството им до маркетинга и 
логистиката. „Перилис Трейдинг“ про-
извежда както базови серии хотелска 
козметика, така и дизайн, предназна-
чени за хотели с индивидуален подход 
към гостите.

Фирмената философия на „Перилис 
Трейдинг“ при производството на мие-
щи и почистващи препарати е на първо 
място да създава щадящи околната 
среда и човешкото здраве продукти. 
На второ- препарати, при които по-
чистващият ефект се получава без 
особени усилия от работещия с тях и 
съобразени с българския пазар цени, 
при гарантирана висока ефективност 
на продукта.

Клиенти на „Перилис Трейдинг“ са 
над 500 хотела и хотелски вериги от 
България, Италия, Гърция, Испания, 
Румъния, Македония, които ежеднев-
но се увеличават. Техните клиенти са 
спокойни, защото знаят, че фирмата 
намира точните решения за кратки 
срокове. Признание за техния ежедне-
вен стремеж към висококачествено 
производство, съвършенство на край-
ните продукти и всеобхватност при 
индивидуалния подход са наградите, 
специалните грамоти и призови места 
в национални класации:

* Престижното списание „Регал“ 
нареди „Перилис Трейдинг“ сред най- 
големите производители на бързообо-
ротни стоки в България за 2017 година.

* „Перилис Трейдинг“ е класирана на 
шесто място в ТОП 10 на производите-
лите на продукти за лична хигиена за 
тяло в България и лидер сред фирмите, 
произвеждащи хотелска козметика.

* „Перилис Трейдинг“ е двукратен но-
сител на специални призове на Българ-
ската хотелиерска и ресторантъорска 
асоциация за 2015 и 2017 година.

Екипът на фирмата работи с ентусиа-
зъм във всяка стъпка, което гарантира 
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постигане на високите цели на нашите 
клиенти.

През 2020 г. Фирма „Перилис трей-
динг“ ЕООД кандидатства по процедура 
за финансиране BG16RFOP002-1.026 
МИГ „Девня –Аксаково“ – Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприяти-
ята. След извършена оценка от страна 
на МИГ „Девня – Аксаково“ и УО на ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020г. е сключен договор за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16RFOP002-1.026-С01.

Основната цел на проекта е внедря-
ване на процесова/производствена 
иновация – технологична линия за про-
изводство, бутилиране, етикетиране на 
пробиотични козметични, почистващи, 
пречистващи въздуха продукти – неу-
трализатори на миризми, алергени и 
вредни за здравето патогени. Инова-
цията е собствена разработка и пред-
ставлява иновативно технологично 
решение, цялостен процес, за произ-
водство на козметични и почистващи 
продукти с органично съдържание на 
собственика на фирмата инженер-хи-
мик Иван Радев.

Внедряването на иновативни про-
дукти, с цел повишаване на общата 
конкурентоспособност на дружеството, 
е системна и последователна визия на 
ръководството. През 2018 г. „Перилис 
Трейдинг“ стартира производство на 
иновативни за нашата страна миещи 
и почистващи продукти с полезни 
бактерии – пробиотици. В тези пре-
парати е използвана комбинация от 
няколко вида специално селектирани 
грам-положителни полезни бактерии 
от семейството Bacillius, наречена КОН-
СОРЦИУМ CS4, под формата на спори. 

Напускайки флакона, спорите намират 
подходящите условия за развитие в 
околната среда. За да усвоят органич-
ните химически съединеня, намиращи 
се в околната среда, бактерийте от-
делят ензими, които деструктурират 
химическите съединения, като по този 
начин ги неутрализират. Така те изпъл-
нява ролята на естествен биологичен 
филтър, като пречистват въздуха, по-
върхностите и предметите, премахват 
органичните алергени, миризми от 
цигарен дим, домашни любимци, влага, 
пот и др. Продуктите с пробиотичните 
щамове имат широко приложение, на-
пример в хотели, ресторанти, офиси, 
училища, болници, SPA, обществени 
зони. Естественият им произход под-
помага поддържането на екологична 

чистота и равновесие в обкръжаващата 
средa,. Необходимостта от ефективен 
процес за производство на продукти с 
включени пробиотични щамове, про-
вокира ръководството да изобрети и 
внедри технологичен процес с висок 
производствен капацитет, чрез който 
дружеството да получи конкурентно 
предимство и използва за производ-
ство на продукти на конкурентни цени. 
Във връзка с нарастване на търсенето 
и потенциала за реализация на про-
извежданите продукти с пробиотичен 
състав е необходимо да се внедри 
следната иновативна технологична ли-
ния: линия за производство, пълнене, 
затваряне и етикетиране на козметични 
и почистващи пробиотични продукти. 
Линията представлява процес на по-
следователно свързване на машини 
и системи в комплексно оборудвана 
линия за производство.

„Винарска изба – Варна” ООД
На своя щанд винарната също наме-
ри своите клиенти на изложението, 
показвайки богатия си асортимент. 
От фирмата съобщиха, че тя е плод 
на съвместното начинание на Григор 
Григоров – лозар и инвеститор, и Цанко 
Станчев – технолог и енолог с дълго-
годишна практика. Тя е сбъднатата 
мечта на двама приятели от различни 
поколения, но с еднакво отношение 
към красивите и стойностните неща 
в живота. Името „Варна“ провокира с 
идеята за възраждане на забравените 
винарски традиции в региона.

Избата работи от 2008 г. и е част 
от комплекс за преработка на грозде, 
производство на вино и ракия, винен 
туризъм с дегустационна зала и мага-
зин за вино и аксесоари. Намира се на 
2 км. от морския бряг в непосредствена 
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близост до куротни комплекси като Ал-
бена, Балчик, Златни пясъци.

Винарска изба „Варна“ е оборудвана 
със съвременни съоръжения, с чиято 
помощ е обезпечено производството 
на висококачествени вина. Техно-
логията е съобразена с най-новите 
световни тенденции. С въведените 
през годините технически подобрения 
в екипировката на „Винарска изба 
Варна“ ООД, стана възможно усъвър-
шенстването на процеса на първично 
преработване на грозде, стабилизация 
и бутилиране с италианска съвремен-
на техника. Темпериране на гроздето 
преди преработване, ръчно сортиране, 
меко пресоване с пневматични преси, 
гравитачен пренос на сок и вино, т.е. с 
възможност за избягване използването 
на помпи, инертна среда при движение 
на виното до бутилка, са част от акцен-
тите в техническото и технологичното 
ни предимство. Всички помещения са 
климатизирани, а през целия техноло-
гичен процес се извършва постоянен 
контрол на температурата. Използват 
се единствено неръждаеми съдове и 
френски бъчви с обем 225 л.

Производителността на избата дос-
тигна 300 тона грозде от собствени 
лозя с контролиран добив и производ-
ството на около 190 000 л вино.

Районът на северното черноморско 
крайбрежие е познат с много специ-
фични климатични и почвени характе-
ристики. Умерени летни температури, 
без резки амплитуди между дневна и 
нощна, което подпомага равномерното 
достигане на технологична зрялост в 
гроздето. Нощен бриз – движение на 
въздуха, което не позволява разви-
тието на фунги. Умерена влажност на 
въздуха – подпомага поддържане на 
тургорното състояние на растението. 
Песъклива до канелено-горска почва 
– силно дренажна, позволява контро-
лирането на влагата в почвата. Влия-
нието на морето се усеща и във вкуса 
на нашите вина.

В лозовите ни масиви преобладават 
белите сортове грозде Пино Гри, Сови-
ньон блан, Шардоне, Ризлинг немски, 
Ризлинг Италиански, Траминер, Грюнер 
Велтлинер, Мускат О‘тонел. Застъпе-
ни са някои български сортове като 
Варненски мискет, Врачански мискет. 
Отглежданите от нас червени сортове 
грозде, като Пино Ноар, Каберне фран, 
Санджовезе, Гренаш са много подхо-
дящи за производство на розови вина.

Произвежданите от Винарска изба 
Варна вина се реализират основно 
на вътрешен пазар в регион Варна 
и по Черноморието като бутилирана 
продукция.

Признание получи и енолога на 
фирмата Тихомир Трифонов, който бе 
обявен за енолог на 2016 г. от Съюза на 
енолозите в България.

Винарна „Побити камъни“ 
 Тя е основана през 2012 г. и се на-

мира на 9 км от Варна по стария път за 
град Девня. Винарната е собственост 
на Росен Колелиев и за годините на 
своето съществуване тя показва както 
качество, така и амбиция да произвеж-
да вина с автентичен и неподправен 
вкус. Разполага със 7 хектара собст-
вени лозови масиви в землището на гр. 
Игнатиево и с. Слънчево. Продуктовата 
гама включва както бели и червени 
вина, така и розови сухи вина, произ-
веждани от специалисти в собствена 
производствена база под ръковод-
ството на опитния технолог Людмил 
Русанов. Концепцията заложена в 
продуктите с марка „Побити камъни“ е 
за автентични вина от малки партиди, 
общо до 70 000 литра, само от собст-
вени масиви. На изложението гостите 
се запознаха с вкусовите качества на 
вино от червените сортове Пино Ноар 
и Каберне Совиньон от 2018 г. Имаше и 
бели вина и розе – Пино ноар, Шардоне, 
Варненски мискет и Траминер мискет.

„Девина смарт“ ООД
На изложението посетителите дегус-

тираха предложените от винарната 
три вида вина – Врачански мискет, 
Димят и Розе от Пино Ноар. 

През 2016 г. четирима приятели и 
ценители на хубавото вино, постави-
ли началото на едно приключение, 
обединени от идеята да създадат 
и предложат на пазара високока-
чествени вина с произход от района 
на Северното Черноморие. Точната 
локация на семейния им бизнес 
е определена от изключителните 
качества на гроздето – сорт димят 

и вината произвеждани в минало-
то, в района на местност Комлука, 
на границата на общините Девня и 
Аксаково. Традициите, съхранени 
във винопроизводството, днес са в 
основата на създаването на няколко 
добри винарски изби в района.

Местността Комлука е велико-
лепно място, откъдето се разкрива 
феноменална панорамна гледка 
към Варненския залив. Местността 
носи традицията на отглеждането 
на грозде сорт Димят. Това е място 
с дълбоки корени и огромно ува-
жение към земята и природните 
дадености. През 2018 г. „Девина 
смарт“ ООД кандидатства за фи-
нансиране по мярка 6.4 „Инвести-
ционна подкрепа за неземеделски 
дейности“ от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на 
МИГ Девня – Аксаково с проект: 
„Изграждане на туристически па-
вилион за дегустации и продажба 
на регионални вина”. 

Основната цел на проекта е из-
граждане на „Туристически пави-
лион за дегустации и продажба на 
регионални вина “.Изграждането на 
павилиона ще спомогне за популя-
ризирането и по - доброто презенти-
ране на местни вина и храни. Целта 
на „Девина Смарт“ ООД е да се пред-
лагат на посетителите иновативни, 
алтернативни форми на туризъм като 
се обединят различни туристически 
пакети или отделни туристически ус-
луги в сферата на услуги свързани с 
културно-историческото наследство, 
туризъм свързан с езотеричното, 
религията, виното, традиционната 
кухня, етнографията и традиционна-
та музика и занаяти.
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Проектната идея е пряко свързана 
с развитие на потенциалът за винен 
туризъм в община Девня, район с 
традици в тази област. Лозарството и 
винарството са били сред основните 
земеделски дейности на територията 
на древния град Марцианопол, за 
което свидетестват и проучванията 
в крайградските римски вили на 
древния град. Богатото културно - 
историческо наследство на региона 
и невероятните прородни дадености 
ще бъдат в основа за развитие на 
иновативанта идея за предлагане 
на нови форми на туризъм. Във 
дегустационната, туристите, освен 
че ще дегустират висококласни сор-
тови вина, ще имат възможността 
да се пренесат столетия назад във 
времето, за да усетят древния дух 
на Девня. В резултат на реализация-
та на дейностите по проекта ще се 
създаде ново конкурентноспособно 
предприятие, което ще развива и 
разширява своята дейност на тери-
торията на общ. Девня. Локацията 
на проекта не е случайно избрана. 
Богатото природно и историческо 
наследство на региона, предопре-
деля туристическия потенциал и 
изисква надграждане, което да 
предостави уникално преживяване 
с акцент върху местните традиции 
във винопроизводството. Проектното 
предложение е във финален етап на 
оценка от страна на ДФ „Земеделие“ 
и предстои сключване на договор 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ.

Продукцията им може да бъде 
намерена в редица специализирани 
магазини.

Ферма „Изворско“
Тя предлага на пазара натурални и 

чисти млечни продукти – стандартно 
бяло саламурено сирене, пълномас-
лен кашкавал, кашкавал с маслини, 
обезмаслено и пълномаслено мас-
ло, кисело мляко и сметана 100% 
масленост. Тук продуктите са про-
изведени по традиционни български 
рецепти, доказани през годините. 
Като качество това е много добра 
продукция, която винаги намира 
своите верни клиенти, съобщиха от 
фирмата. 

През 2012 г. ферма „Изворско“ 
кандидатства за финансиране от 

Програмата за развитие на селски-
те райони за периода 2007-2013 г. 
по мярка за подпомагане на млади 
фермери, а няколко години по-късно 
правят и мандрата с кредити, тъй 
като искат да произвеждат чисти и 
качествени млечни продукти, а не 
само да отглеждат животни. Тогава 
махат овцете и остават с кравите, 
които чрез естествен прираст вече 
са 40. Във фермата им има и 20 те-
лета. Животните пасат в естествени 
пасища около селото, които са вклю-
чени в Натура 2000. Затова Златина 
Георгиева казва, че продукцията им е 
екологично чиста. Те спазват естест-
вените природни закони и зависят от 
сезоните. Сега кравите живеят навън 
и има голям добив на мляко и богата 
продукция, която продават предимно 
на Фермерски пазар – Варна. Зима-
та, когато температурите спаднат 
под 0, добивът е малък, няма па-
сищна трева, прибират животните 
в обора във фермата за месец-два, 
където ги хранят с люцерна.

Продуктите им са произведени по 
традиционни български рецепти, 
доказани през годините. Освен това, 
старите хора казват, че докато някой 
прави храна, влага в нея енергията 
и любовта си. 

Ако сте забравили истинския вкус 
на пълномаслената сметана, качест-
веното масло и бялото саламурено 
сирене, както и другите натурални 
млечни продукти, елате събота и 
неделя на Фермерски пазар – Варна 
или в производствената база в с. 
Изворско. От ферма „Изворско“ ще 
ви го припомнят. 

Защото истинската храна има раз-
личен вкус!
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Ферма „Овчарника“
Създадена през 2005 г., тя представля-
ва малка фермерска мандра, в която 
отглеждат предимно стари породи 
български животни, застрашени от 
изчезване. Фермерската мандра, която 
предлага на пазара създадени по на-
турални български рецепти продукти, 
произведени по домашен начин. На из-
ложението потребителите се запознаха 
с техните млечни продукти – сирена, 
млека, масла, сметани и др.

Гъвкавостта и реорганизацията на 
продажбите са изход от извънредното 
положение – смята ветеринарният ле-
кар Данаил Николов. Той и семейството 
му се грижат за 300 медночервени 
шуменски овце,70 калоферски дълго-
космести кози, 60 родопски говеда и 30 
каракачански кучета.

Извънредната ситуация принуждава 
ветеринарния лекар Данаил Николов, 
собственик на ферма „Овчарника“ в 
село Доброглед да реорганизира реа-
лизацията на продукцията. Той приема 
онлайн поръчки за млечните продукти, 
които произвежда в своята мандра, 
изградена по Наредба 26. Зарежда 4-5 
магазина във Варна и носи млечните 
продукти на над 20 адреса дневно. При-
знава, че от началото на извънредното 
положение с близо 80% са намалели 
заявките, но постепенно клиентите 
възприемат този начин на достъп до 
земеделските стоки. До неотдавна е 
реализирал продукцията си на фермер-
ските пазари в морския град и в Добрич, 
но бързо се адаптирал към промените. 
Изпълнението на изискванията за де-
зинфекция не го е затруднило, тъй като 
работещите в този сектор са свикнали с 
високите хигиенни изисквания.

Д-р Данаил Николов е завършил 
„Ветеринарна медицина“ и има профе-
сионален опит в животновъдството и от 
другата страна“ на браздата“. Близо 4 г. 
е бил участъков ветеринарен лекар на 
10 села в Добричко, след това е работил 
в Регионалната ветеринарна служба 
във Варна, сега ОДБХ. През 2004 г. ре-
шават заедно със съпругата си Дарина 
да се занимават с животновъдство. 
Тя по професия е счетоводител, но от 
години е главен майстор в мандрата.

Семейството преценява, че най-под-
ходящото място за създаване на ферма 
е бившето помощно стопанство на стро-
ителни войски, тъй като десетилетия 
тук е имало овчарници. То се намира 
в местност Овчарника. Първоначално 
наемат имота, а през 2007 г. го закупу-
ват, като общо теренът е с площ 20 дка, 
2 стопански постройки и една жилищна 
сграда.

Първоначално стартират със 150 
овце, като постепенно „изчистват ро-
дословието на стадото“. Отглеждат 
изключително автохтонни породи, като 
продължително са избирали животните 
от района на Родопите, най-вече от Ру-
дозем, Смолян, както и от Калоферско 
и Карловско.

Д-р Николов отлично знае, че тези 
породи са по-нископродуктивни, но 
залага на качеството на млякото, не 
само във вкусово отношение, но и като 
съдържание на полезни вещества. Тъй 
като ежемесечно извършва анализ на 
продукцията, резултатите са че през 
пролетта маслеността на кравето 
мляко е около 6%, а на овчето – над 
8%. Стадата над 300 дни годишно са 
на пасищно отглеждане, като ползват 
ливади в селата Доброглед, Припек, 

Калиманци. Зърното за фуражите ле-
карят осигурява от стопани, с които го 
свързват дългогодишни отношения.

В стопанството наравно с него рабо-
тят общо шестима работника и пастири. 
Стопанство разполага и с мандра пре-
работка на добиваното във фермата 
мляко. Тя е изградена през 2004 г. по 
Наредба 26 за директни продажби. 
Дневната продукция на фермата се 
преработва основно ръчно, но въпреки 
това асортиментът от млечни продукти 
е сериозен. Правят овче, козе, краве 
кисело и прясно мляко, краве, овче 
и козе сирене (саламурено и свежо), 
краве масло, кашкавал, обезмаслена 
и пълномаслена сметана и др.

Мандра „Киселово“
също взе участие в изложението. Тя 
носи името на китното добружанско 
селце Генерал Киселово и наследява 
20-годишни традиции. На своя щанд 
мандра „Киселово“ предложи бяло 
саламурено сирене от краве мляко, ки-
село мляко и крема сирене. От фирмата 
съобщиха, че разполагат със собствена 
пречиствателна станция за очистване 
на отпадните води, за което използва 
съвременни биотехнологии. Капаците-
тът на предприятието е  20 тона мляко на 
ден. Във фирмата работят над 50 души, 
ръководени от висококвалифицирани 
професионалисти. Доказателство за 
това са вече наложените марки на па-
зара „Рупите“, „Киселово”, „Кошарите”, 
„Чепеларе”.

Мандра „Киселово“ се занимава с  
производство на млечни продукти от 
1995г. Гарантира високото качество на 
използваните суровини и български 
технологии за производство на млечни 
продукти.  Модернизираното предпри-
ятие е с автоматизирано технологично 
оборудване от водещи европейски фир-
ми. Съобразено е с всички европейски 
изисквания за качеството и хигиената 
на произвежданите продукти като за 
целта са внедрени и действащи ДПП, 
Система за самоконтрол основаваща 
се на анализ на опасностите и контрол 
на критичните точки – НАССР, Система 
за управление безопасността на хра-
ните в съответствие с ISO 22000:2005 , 
Система за управление на качеството в 
съотвтетствие с ISO 9001:2008.

Мандра Киселово притежава внедре-
на система за управление на безопаст-
ност на храните по най висок стандарт 
IFS – IS 137760 за следния обхват:

Производство на бяло саламурено 
сирене от краве мляко, производство на 
кисело мляко и крема сирене за търго-
вия на дребно и едро с производители 
на храни и други заведения за хранене 
и търговия. Разполага със собствена 
пречиствателна станция за очистване 
на отпадните води, за което използва 
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съвременни биотехнологии. Капаците-
тът на предприятието е  20 тона мляко на 
ден. Във фирмата работят над 50 души, 
ръководени от висококвалифицирани 
професионалисти. Доказателство за 
това са вече наложените марки на па-
зара „Рупите“, „Киселово”, „Кошарите”, 
„Чепеларе”.

Производството на сирене е от първо-
качествено краве мляко, по класическа 
технология. Вкусът и качеството на про-
дуктите се дължи на отличната суровина 
и дългогодишният опит на технолозите и 
специалистите в предприятието. Мандра 
Киселово разполага със складова база, 
сиренарна зала, хладилна камера за 
съхранение, административен блок и 
собствен хладилен транспорт, който 
гарантира навременна доставка на про-
дуктите в търговската мрежа.

Мандра „Киселово“ спазват тради-
ционните рецепти, но и насърчават 
технолозите да разработват нови. 
Следят и се съобразяват с промяната 
на вкусовете, и желанието на хората да 
се хранят здравословно, като създават 
нови продукти с намалено съдържание 
на сол и мазнини, без консерванти.

„Ариел фиш“ ООД
Нейните продукти са добре познати 

на българския потребител и присъст-
ват трайно в почти всички по-големи 
магазини и супермаркети в страната. 
Производство им включва богата гама 
мариновани, пушени, веяни, кайзеро-
вани продукти, ароматни рибни филета 
и по-специално – разбити хайвери, с 
отлично качество и вкус.

Фабриката се намира в с. Въглен, 
на около 9 км от центъра на гр. Варна. 
Административните, производствени-
те и складовите помещения са изгра-
дени върху собствена земя с площ 3 
450м². Фирмата функционира съгласно 
действащото в Република България 
законодателство, всички изисквания по 

НАССР стандарт, както и изискванията 
по Регламент ЕО 852/2004 и Регламент 
ЕО 853/2004.

Всички производствени процеси в 
предприятието се извършват с мо-
дерно оборудване и при постоянен 
технологичен контрол. Благодарение 
на въведената от нас система за кон-
трол на качеството и безопасност на 
продукцията, ние контролираме всич-
ки критични точки на производствения 
процес – от влагането на суровините, 
хигиената, условията на труд, транс-
порта и доставянето на продукцията 
до крайния клиент. Разполагаме със 
собствен хладилен транспорт, с кой-
то извършваме доставка до нашите 
клиенти на територията на цялата 
страна.

Продуктите с марка „АРИЕЛ ФИШ“ са 
добре познати на българския потреби-
тел и присъстват трайно в почти всички 
по-големи магазини и супермаркети. 
Производството им включва богата 
гама мариновани, пушени, веяни, кай-
зеровани продукти, ароматни рибни 
филета и по-специално – разбити 
хайвери, с отлично качество и вкус.

Хората отдавна вече са запознати с 
ползите от пълноценното включване 
на рибата в меню си. Нещо повече – в 

най-важните препоръки за хранене-
то в различните възрастови групи, 
рибата заема почетно място. Това е 
така, защото рибата е перфектната 
комбинация от нисък процент мазнини 
и висок процент белтъчини, което я 
прави бързо и лесно усвояема храна. 
Месото на рибата е много по-крехко 
и лесносмилаемо от другите видове 
меса. Така например месото от бяла 
риба се преработва от организма на 
човека за 2-3 часа, докато за говеж-
дото месо са нужни цели 4-5 часа за 
пълноценно смилане. Това е и при-
чината рибата и морските дарове да 
бъдат често избирани от спортистите 
и хората избрали здравословен начин 
на живот. Освен това, рибното месо 
практически не съдържа въглехидрати, 
което го прави чудесно за консумиране 
през втората половина на деня, както и 
за включването му в диетични менюта.

Немалко са и ползите, които карат 
диетолозите и специалистите по здра-
вословно хранене да включват рибата 
и морските дарове в схемите за хра-
нене и примерните менюта, а именно:

- рибното месо е основен хранителен 
източник на омега 3 мастни киселини 
то съдържа обилни количества витами-
ни от група В използва се за превенция 
на сърдечно съдови заболявания;

- въздейства благоприятно върху 
имунната и храносмилателната систе-
ма подобрява качествата на паметта 
и има успокоително действие върху 
централната нервна система, бла-
годарение на вискокото съдържание 
на витамин В12. Всеизвестен факт 
е, че липсата на този витамин води 
до прояви на депресия и биполярно 
разстройство.

Консумацията на риба в Европейския 
Съюз е средно 25 кг годишно на човек, 
а за България – малко повече от 4,5 
кг годишно на човек, което е крайно 
недостатъчно. Вероятно тук се корени 
и част от проблема, че България е на 
второ място в Европа по сърдечно 
съдови заболявания, а процентът на 
хората с депресии е с 2 % повече от 
средния за Европа.
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общ-
ностите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на 
Европейските структурни и инвестиционни фондове

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

„Флоримед – натурални 
пчелни продукти“

Фирмата е от с. Зорница. Тя предлага 
на местния пазар богат асортимент от 
различни видове мед – билков, слънчо-
гледов и лавандулов. „Флоримед“ улавя 
същността на североизточният регион 
и характера на сезона, в който е добит 
меда. Пчелните кошери се намират на 
място, където през пролета пчелите мо-
гат да събират нектар и цветен прашец 
от кокичета, билки, липа и пролетни 
цветя, а след това да празнуват лятото 
с лавандула, слънчоглед, детелина и 
магарешки бодил. Всеки буркан мед на 
„Флоримед“ улавя вкуса на природата 
в определено място и време. Медът е 
суров, не е пастьоризиран, без приме-
си, без добавки и без прегряване-точ-
но както пчелите го правят. Предвид 
метеорологичните промени – валежи, 
слънчево греене и разбира се времето 
на цъфтеж, уникалният вкус на всяка 
отделна реколта никога не се повтаря. 

Най-важното – „Флоримед“ е уника-
лен, чист и натурален български мед.

„Вебер“ 
(Сейнт Гобен),

Един от заводите на 
фирмата е позицио-
ниран до с. Изворско, 
също предизвика ин-
тереса на аксаковци. 
Каталогът на фирма-
та, в който могат да се 
разгледат различните 
продукти за строи-
телство и ремонт – 
топлоизолации, лепи-
ла за плочки, фасадни 
шпакловки и мазилки, 
хидроизолации, ре-
монтни и зидарски 
разтвори, интериорни 
решения, грундове. 
От „Вебер“ предлагат 
системни решения 
за строителството и 
ремонта на фасада, 
баня, кухня, хол, бал-
кон и тераса, басейн, 
хидроизолиране на 
основи.


