24 МОЯТ БИЗНЕС
Партньорство

Млекопреработване

Фирма посреща общинари

Без почивен
млечен ден
6 октомври 2006

В Деня на българската
община, 10 октомври,
общински съветници и
кметове от община Павликени ще гостуват на
фирма Еврогрин ООД в с.
Михалци. Управителят
на фирмата Огнян Денчев ще им демонстрира
производството на поса-

Лактима АД първа започна да произвежда
айрян и даде широк хоризонт в млечните
напитки ► В В следващ брой

дъчен материал от рози
по холандски образец.
Тласък на тази дейност
даде пилотен проект,
осъществен с 1 млн. EUR
от холандското правителство за подпомагане
на предприемачеството
в страни кандидатки за
членство в ЕС.

Предстоящо

Сезон Търговия с биоциди

Дни на новите
технологии за
храни и напитки

За мишките и хората
Фармавит печели
с добри цени
и модерно
производство

Европейският иновационен
център-България в сътрудничество с иновационните центрове на Турция,
Гърция, Италия, Чехия и
Българската асоциация по
биотехнологии организират международни дни за
двустранни бизнес срещи в
областта на биотехнологиите за храни и напитки.
Форумът ще бъде
на 16 и 17 ноември 2006 г.
в Интер Експо центърСофия. Дните са начин за
насърчаване на конкурентоспособността, и трансфера на ноу-хау между
фирми, европейски компании и изследователските
центрове.

Дискусия
Готовност
за усвояване
на европарите
Готовност на бизнеса и
администрацията за усвояване на средствата от
Европейския съюз след
1 януари 2007 г. е темата
на дискусията, която ще
се проведе в понеделник в
хотел Шератон. Организатори са БСК и Асоциацията
на индустриалния капитал
в България. Във форума ще
участва министърът на
финансите Пламен Орешарски. Целта е бизнесът
да се подготви за усвояване
на средствата от ЕС.

Франчайзинг
Още една
сладкарница
Неделя
Нова сладкарница от
веригата Неделя отвори врати в центъра на
Бургас на ул. Републиканска 111. Собственици на
заведението, което е
на франчайзинг, са Константин и Кирил Камови.
Инвестицията възлиза
на повече от 200 000 лв.
Сладкарницата има капацитет от 85 места. Ще
се предлагат над 40 вида
торти.

Ангел
Атанасов
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► души работят в
модерния цех

aatanasov@pari.bg

Èç÷åëè ñìå âñè÷êî, êîåòî å íàïèñàíî ó íàñ çà
ìèøêèòå. Òîâà ñà õèëÿäè
ñòðàíèöè. Ñðåä òÿõ èìà è
äèñåðòàöèè íà íàøè ó÷åíè îò 60-òå ãîäèíè íà XX â.
Èçèñêâàíèÿòà êúì áèçíåñà ñ áèîöèäíè ïðåïàðàòè
ñà òîëêîâà ñåðèîçíè, ÷å
íå ìîæåì äà ñè ïîçâîëèì
è íàé-ìàëêèÿ ïðîïóñê,
êàçâàò Ëþäìèë Ïåòðîâ è
íåãîâèÿò ñèí Íèêîëàé.
Поле за изява
Öåõúò íà òÿõíàòà ñåìåéíà
ôèðìà çà áèîöèäè Ôàðìàâèò å íàé-íîâàòà è íàé-åâðîïåéñêàòà ñãðàäà â ãðàä
Ãóëÿíöè. Õàëåòî å ïðàâåíî
â Áåëãèÿ. Äâîðúò ïðèëè÷à
íà öâåòíà ãðàäèíà. Ïðîèçâîäñòâîòî å àâòîìàòèçèðàíî, à òåõíèêàòà çà íåãî
å áúëãàðñêà. Ïðåäïðèÿòèåòî ðàáîòè îò àïðèë ò.ã. è
îñèãóðÿâà ïðåõðàíà íà 10
ñåìåéñòâà îò ðàéîíà.
Ïðåäè ãîäèíè ïðåïàðàòèòå ñðåùó ãðèçà÷è, õëåáàðêè è äðóãè âðåäèòåëè ñå
íàðè÷àõà îòðîâè, à ïî îïàêîâêèòå èì èìàøå ÷åðåïè
è êîñòè. Ïîñëå ñå îêàçà,
÷å íå ñà òîëêîâà ñòðàøíè.
Çàêîíîäàòåëñòâîòî ñå ïðîìåíè, à ïðåïàðàòèòå áÿõà
ïðåêðúñòåíè íà áèîöèäíè.
Ìåðêèòå çà îñèãóðÿâàíå íà
áåçîïàñíîñò ïðè ïðîèçâîäñòâîòî è ïðè èçïîëçâàíåòî
íà áèîöèäèòå îáà÷å ñòàâàõà âñå ïî-ñòðîãè, îáÿñíÿâà
Íèêîëàé Ïåòðîâ.
Стартът
Ôàìèëèÿòà å â òîçè áèçíåñ îò 1993 ã. Çàïî÷íàëà ñ
òúðãîâèÿ íà ïðåïàðàòè,
êîèòî òåõåí ïàðòíüîð îò
Ãúðöèÿ èì äîñòàâÿë. Ñëåä
âðåìå ãúðêúò ñå îòòåãëèë.
Ïåòðîâè ðåøèëè äà ïðîäúëæàò ñàìè, êàòî îðãàíèçèðàò ñîáñòâåíî ïðîèçâîäñòâî. Íàïðàâèëè ñè öåõ
â ñ. Äîëíè Âèò, ñâúðçàëè
ñå ñ ïåíñèîíèðàíè ó÷åíè
îò òàçè ñôåðà, êîèòî èì
èçãîòâèëè ðåöåïòèòå çà
ïðåïàðàòèòå. Ñúçäàëè ñè
è äîáðè êîíòàêòè ñ ãîëåìèòå òúðãîâñêè âåðèãè,
êîèòî ïðîäàâàò áèîöèäè.

250
► лв. е средната
заплата във
фирмата

Капацитетът на Фармавит е 3 т дневно.
Заради малкия пазар на
биоцидни препарати
машините работят с
1/3 от възможностите
си, казва Людмил Петров от Гулянци.
СНИМКА АВТОРЪТ

Ðàáîòàòà ïîòðúãíàëà, íî
íîðìàòèâíàòà óðåäáà ñå
ïðîìåíÿëà ïîñòîÿííî è
íàëàãàëà âñå ïî-ñòðîãè èçèñêâàíèÿ êúì òîçè âèä
ïðîèçâîäñòâî.
Решение
Ïðåç 2005 ã. áàùàòà è ñèíúò ïðåöåíèëè, ÷å íÿìà
äà èçäúðæàò îùå äúëãî íà
ïîñòîÿííèòå ïðåóñòðîéñòâà è íàäáÿãâàíåòî ñ íîðìàòèâèòå. Çàðÿçàëè öåõà
â ñåëîòî. Ïîñëå òðúãíàëè
äà òúðñÿò èç ðàéîíà ïîäõîäÿùà ïëîùàäêà çà íîâî
ïðåäïðèÿòèå. È îòêðèëè,
÷å å ìíîãî ïî-ëåñíî äà ñè
êóïÿò õàëå îò Áåëãèÿ, îòêîëêîòî äà íàìåðÿò òåðåí
çà íåãî ó íàñ è äà ìèíàò
ïðåç âñè÷êè ïðîöåäóðè
ïî íåãîâîòî óçàêîíÿâàíå.
Íÿêîëêî ïúòè èçïàäàëè
â ïðåäèíôàðêòíè ñèòóà-

öèè ñúñ ñðîêîâåòå çà íà
íåîáõîäèìèòå äîêóìåíòè.
Ñ ìàëêî êúñìåò è ìíîãî
óïîðèòîñò íàêðàÿ óñïåëè.
Подкрепа
Õîðàòà, ñ êîèòî ðàáîòèõìå
- è â ìèíèñòåðñòâàòà, è â
äðóãèòå èíñòèòóöèè, íè
ïîìàãàõà ìíîãî çàðàäè
êàóçàòà. Ìåñòíèòå âëàñòè
â Ãóëÿíöè ñúùî íàïðàâèõà
âñè÷êî âúçìîæíî, çà äà ìîæåì äà ïóñíåì öåõà. Áåçðàáîòèöàòà â ãðàäà å ãîëÿìà
è ñ íàøåòî ïðîèçâîäñòâî
íèå ïúê ïîìàãàìå òÿ äà ñå
íàìàëè - ðàçêàçâàò Ëþäìèë è Íèêîëàé. Ôàðìàâèò
å íà ïàçàðà ñ ïåò ñâîè ïðîäóêòà ñðåùó ãðèçà÷è êàòî
îñíîâíèÿò å Rat-Bilen activ.
Çà ïðèìàìêèòå ôèðìàòà
èçïîëçâà àêòèâåí åëåìåíò
íà øâåéöàðñêèÿ êîíöåðí
Novartis.

От първо лице
И тук нелоялна конкуренция
► На пазара с биоцидни
препарати у нас сме 4 големи фирми. Има и няколко
по-малки фирми, които
произвеждат по гаражи и
мазета.
► Една от фирмите от
години продава продуктите си дори под себестойността на активния елемент, който се използва.
► Няма как на 100 г
примамка да се влага
активен елемент за 15
стотинки, а крайният
продукт да струва 14 стотинки.
► Дъмпинговите цени подбиват реномето на нашите препарати.

Получава се така, че хората, които изпълняват
всички изисквания за това
производство, са по-уязвими
от оня, който по някакъв
начин е успял да си осигури
протекция на местно
ниво и работи на
практика безконтролно.
► С влизането ни в Европейския съюз ще се насочим към пазара в Румъния.
Гулянци е на еднакво разстояние и от София,
и от Букурещ. Когато
тръгне фериботът между
Никопол и Турну Мъгуреле,
износът ще стане много
по-лесен.

