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Не се продава!

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Уважаеми читатели,
за мен е изключителна чест, че имам
възможността да се обърна към вас,
макар и само с няколко реда, и още
в уводните думи да ви представя
новата „Троянска бъклица“.
Както със сигурност сте забелязали,
„Троянска бъклица“ има напълно нова
визия и нов формат, които се надявам,
че ще ви се харесат.
Започна пролетта, лично за мен най-красивият сезон, когато
природата се събужда от своя дълъг
зимен сън и започва да се раззеленява,
времето се затопля, а лъчите на
пролетното слънце, макар и плахи,
вече ни даряват с повече сили.
Несъмнено символът на пролетта
е цъфтежът - началото на нов живот.
Ние във „ВИНПРОМ - ТРОЯН“ АД
очакваме цъфтежа на дръвчетата
с нетърпение - особено момента,
когато ще разцъфнат сливовите
градини, защото, както знаете,
според цвета ще се предвиди
и годината. За да можем да следим
този процес отблизо, засадихме у нас,
в завода, своя собствена
сливова градина.
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Вярвам, че 2013-та ще бъде успешна
за всички нас и най-сърдечно ви желая
да се насладите на пролетта,
да имате много енергия и най-вече
приятни моменти с последния брой
на списание „Троянска бъклица“.
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Издава:
“ВИНПРОМ - ТРОЯН” АД
ул. “Акад. А. Балевски” 16, 5600 Троян
www.vinprom-troyan.bg

То се знае, че от край време в Троян
всичко се върти около сливите, но
тази година ще бъде по-специална.
Град Троян ще празнува „Празника
на сливата“ два пъти през пролетта и през есента.
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КАКВО НОВО

ТРИ ЗЛАТНИ МЕДАЛА НА

ВИНАРИЯ 2013
Дружество „ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД
участва за пореден път на изложбата
по лозарство и винарство „Винария“,
която се проведе от 3. до 6. април през
тази година. Събитието привлича много
водещи фирми в областта на
производството на вина и различни
спиртни напитки, измежду които е
разбира се и дружество „ВИНПРОМ ТРОЯН“ АД.
Журито на Международния конкурс за
вина и спиртни напитки отличи на
изложбата по винарство и лозарство
„Винария“ ракията „Специална резерва“
за реколтите от `89, `94 и `98 г. с три
златни медала в категорията „Плодови
ракии от неароматни сортове“.
Най-авторитетните български отличия
от този бранш бяха раздадени на
тържествена
церемония
в
Международен панаир Пловдив на 3
април вечерта. В журито имаше редица
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ракии“, дружество „ВИНПРОМ -ТРОЯН“
АД затвърди за пореден път позиция
си в бранша на висококачествените
алкохолни напитки.
Приканваме ви да опитате „позлатените
напитки“ и да споделите с нас големия
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Вече и със собствена
сливова градина
непосредствено
в завода
Дружество „ВИНПРОМ - ТРОЯН“ АД
засади 120 сливови дръвчета от
различни
сортове
сливи
на
територията на завода. Целта на
р
проекта
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преди
всичко
подо
подобряване
визията
на
административната част от комплекса
адми
на фирмата, но и не само – какво
по-хубаво от сливова градина точно
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на мястото, където се произвежда
най-хубавата сливова ракия!
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Ремонт на
бутилковия
цех
През летните месеци на изминалата 2012 година
(юли и август) извършихме няколко основни
промени в едно от най-важните звена на
дружество „ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД - бутилковия
цех - мястото, в което се бутилират нашите
продукти, за да достигнат до вас във вида, в
който ги познавате. С извършените
реконструкции успяхме:
да повишим производителността на труда
и да намалим месечното време за бутилиране,
като реализираме икономии
да оптимизираме складовите площи

Бутилковият цех
в дружество „ВИНПРОМ - ТРОЯН“ АД
2013-та година

Бутилковият цех беше напълно преобразен - изградихме
нови преградни стени, врати и прозорци, положихме
нова подова настилка. Съгласно изискванията за
безопасност на труда и защита на населението,
осигурихме пожароизвестителна инсталация със
съответните димоотвеждащи люкове и аварийни изходи,
за да бъдем сигурни, че процесът на работа ще протича
в безопасна за персонала ни среда. Вече можем да се
похвалим с изцяло нова поточна линия, отговаряща на
най-новите изисквания за контрол и качество на работа.
Изграждането на новата поточна линия не само създаде
допълнителни работни места, но и улесни
производствената работа, като създаде по-добра връзка
между отделните манипулации - от подаването на
празните бутилки в самото начало на линията, до
опаковането им в края й. Извършените подобрения
създадоха условия за изграждане на допълнителни
складове за първични
и вторични опаковъчни
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Из архива на дружество
„ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД

да подобрим битовите условия на персонала.

материали. По този начин оптимизирахме и
пространството на склада за готова продукция мястото, откъдето експедираме своите продукти. С
цел подобряване условията на труд в дружество
„ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД ремонтирахме основно и
битовите помещения за персонала.

ИСТОРИЯ

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ФАБРИКАТА
НА НАСТОЯЩОТО Й МЯСТО
(1975 – 1989)

Мили читатели,
в миналия брой в тази рубрика ви
представихме историята на
дружество „ВИНПРОМ – ТРОЯН” АД
от неговото основаване на
01.10.1947 г. както и с перипетите
през които минава през
следващите няколко десетилетия,
за да се развие до вида, в който го
познавате днес.
С преместването на фабриката на
новото (сегашното) място настъпват
известни промени, но основно започва
да се инвестира в технология.
С построяването на това предприятие
се разширяват мощностите, защото
насажденията са били много, реколтата
е била много добра и е било
необходимо да има по-голям съдов
капацитет не само за самото
производство, но и за стареене на
ракиите. Още оттогава основният
продукт на предприятието е отлежалата
Троянска сливова ракия. Ракията се е
продавала винаги само след стареене,
затова и най-известна си остава
Троянската отлежала. Продуктът
Троянска сливова обикновена е
сравнително нов.
В един от цеховете, които са били към
троянското предприятие в Орешак, за
пръв път е монтирана дестилационна
колона, която е била доста модерна за
времето си (шестдесетте години). В
Троян е имало производство, но са се
използвали дестилационни апарати на
прекъснат принцип. По-късно, някъде
в началото на седемдесетте години в
Троян са били монтирани постепенно
две
дестилационни
колони,
разработени от професори от
Института по хранителни технологии
и предназначени изцяло за

дестилиране на плодови каши. Тогава
е имало голямо производство на
суровина, а малки мощности. Фирмата
никога не е имала собствени градини
но винаги е имало изключително
голямо предлагане на плодове. Тогава
никой дори не е помислял да прави
градини.
През 1973 г. поради изключително
голямо производство на плодове и
отново недостатъчен капацитет за
преработка се проектира и построява
цехът в Дебнево. Той е предназначен
само за първично ракиепроизводство,
има две технологични линии – едната
за костилкови, а другата за семкови
плодове
и
две
по-малки
дестилационни колони. Това са
специални дестилационни колони с
плосък дефлегматор, каквито също не
се срещат много често във винарските
предприятия. Освен това е построен
склад за стареене. Тъй като отново
нуждата от отлежала ракия е много
голяма и тук съдовете не достигат.
Паралелно
продължават
да
съществуват и някои от пунктовете по
селата. През 1977 г. са били останали

само 3 – в Орешак, Добродан и
Велчево. В Добродан основно са се
изкупували плодове. Кашите са
ферментирали в огромни дървени
конусовидни каци, а след това са се
извозвали в Троян с цистерни, защото
там не е имало възможност за
дестилиране. Кашите от Велчево също
са били изпращани за дестилация в
Троян. В Орешак отначало е имало и
производствена дейност, но по-късно
е прекратена и базата се използвала
само за стареене на ракия. Цеховете
са закрити около 1978-9 г. Най-напред
във Велчево, след това в Добродан, а
през 1991 г., когато в България влиза
в сила законът за реституцията и този
в Орешак.
И така през 70-те години дружество
„ВИНПРОМ – ТРОЯН” АД преживява
буйно развитие, установява се трайно
на мястото, където се намира и днес,
съвсем скоро обаче го очакват нови
сътресения и перипети, които
настъпват
в
България
през
превратната `89-та година.
(Очаквайте продължение
в брой 5 на „Троянска бъклица”)
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ИЗ ЖИВОТА НА “ВИНПРОМ - ТРОЯН”АД

В очакване
на
лятото
Представяме ви

Ракия
от мирабели

новите продукти на дружество
“ВИНПРОМ - ТРОЯН” АД:

Плодовете мирабела,

„Семейството“ на плодовите ни ракии се разрасна вече имате възможност да опитате най-новите продукти на
нашето дружество - ракия от мирабели и ракия от дюли.
Тези нетрадиционни продукти не само обогатяват
портфолиото на „ВИНПРОМ - ТРОЯН“ АД
и асортимента на произвежданите от нас плодови

събирали слънчевите лъчи на слънцето в
продължение на цяло лято, добиват характерен
златистожълт цвят, стават сочни и с лек вкус на
мед. Затова и ракията, произведена от тях,
притежава неповторим плодов аромат и
значително се отличава със по-специфичен вкус

ракии, но и са част от стремежа ни
да предлагаме на клиентите си различни
и по-нестандартни продукти.

от останалите плодови ракии.

Приятна и пивка, ракията
от мирабели съчетава перфектния
баланс между плодов аромат
и дъх на дървесина, получен
от контакта с бъчвите.

Подканваме
ви да опитате
плодовата ракия
от мирабели и да
подготвите сетивата
си за идващото лято!
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Ракия от дюли
Ако обичате
по-нестандартните
плодови ракии
и ви се иска да опитате нещо по-различно, то
несъмнено ще харесате новото ни предложение
- ракия от дюли. Дюлите са „слънчевият плод на
есента“ и притежават много характерен аромат.
Още от края на миналата есен
екипът от технолози
на „ВИНПРОМ - ТРОЯН“ АД
подготвя производството
на ракия от дюли.

Подбрахме за вас
най-хубавите плодове,
събрали пъстрите
багри на есента,
за да ви предложим
този уникален продукт.
ТРОЯНСКА БЪКЛИЦА
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Херти АД

Мили читатели,
тъй като обгрижваме с внимание всеки един
детайл от нашите продукти - от плода, който ще
изпълни съдържанието на бутилката, през етикета
до последната й част - капачката, решихме да ви
представим
в
рубриката „Тайните
на
производството“ фирмата доставчик на капачки за
нашите продуктите - “Херти” АД.

„Херти“ АД е един от основните
европейски производители
на алуминиеви винтови капачки.
Тази година компанията отбелязва
20 години от създаването си.
За този период фирмата увеличи видовете
произвеждани капачки 20 пъти, а продаваните
количества 10 пъти. Всяка година се инвестират
около 1 милион лева в нови производствени
мощности, които не само увеличават капацитета, но
и подобряват качеството на предлаганите
продукти.
„Херти“ АД е търсен партньор за доставка на
капачки за различните индустрии - алкохолни и
безалкохолни напитки, хранителни продукти,
фармация. Предлаганите размери с диаметър от 17
до 43 мм и височини 12 до 60 мм са подходящи за
различни видове бутилки с вместимост от 0.125 мл
до 4.5 литра. Клиенти на фирмата са световно
известни производители на спиртни напитки, вина
и минерални води.
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ТАЙНИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Ежегодно производствената листа се

среда и почтеност в бизнеса), CETIE

увеличава с 2-3 нови продукта, които

(международен технически център за
бутилиране и свързаните с това
опаковки, който работи съвместно с
Международната организация по
Стандартизация) и EAFA (Европейска
асоциация за алуминиево фолио и
листи), предоставяща информация за

са

резултат

както

от

развойно-внедрителската работа, така
и от съвместната дейност с ключови
клиенти.
регистрирана
няколко

Компанията

има

търговска

марка,

патента

дизайна.

и

промишлени

Инвестира

се

в

разширяването на международните
пазари. Продуктите с марката HL се
продават на 5 континента в повече от

използването на алуминиеви капачки
за бутилиране на вино, включително
данни
от
изследвание
за
продължителността на съхранение и
жизнения цикъл на този вид продукти.

40 страни. Дъщерните фирми на Херти
във

Великобритания,

Франция,

Германия и Румъния утвърждават
името на компанията като надежден и
стабилен

партньор,

продукти

с

прецизно

предоставящ
и

високо

качество.
„Херти“ АД е сертифицирана по ISO
9001-2008 и BRC/IOP - международен
знак за отлични постижения в сферата
на осигуряване на безопасност на
храните, гарантирайки качество и
надеждност на опаковките. Фирмата е

„Херти“ АД прилага изискванията на
най-високите световни стандарти за
качество както и принципите за добро
корпоративно управление. Ние сме
социално отговорна
активно отношение

компания с
към хората,

природата
и
обществото.
За
оказваната подкрепа на обществено
полезни каузи нееднократно сме
награждавани
като „Дарител
на
годината” от структурите на местната
власт.
Екипът на „Херти“ АД

член на SEDEX (неправителствена
организация

обединяваща

фирми,

ангажирани да прилагат най-добрите
практики в сферата на работните

Повече информация може
да намерите на адрес: www.herti.bg

стандарти, здравословни и безопасни
условия на труд, опазване на околната
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ПАРТНЬОРИ

Мили читатели,
в рубриката „Партньори“ като изключителен дистрибутор на продуктите на
фирма „Милан Метелка“АД, решихме да ви запознаем с историята на фирмата,
специализирана в производството на ликьори и алкохолни напитки.

Ян Метелка

Антонин Метелка

Бохумил Метелка

Милан Метелка

Добре дошли
в Моравия!
Производството на ликьори и спиртни напитки в
семейството на Антонин Метелка започва още през 1935 г.
в гр. Вишков в областта южна Моравия. Бащата и синът
развиват ресторантьорска дейност на отдалечени места,
когато започват да произвеждат и ликьори не само за
собствени нужди, но и за да снабдяват с продукцията си
цяла южна Моравия. Търсени продукти се оказват режна,
ром, гриот, билковият ликьор „Прадед“, леко горчивият
ликьор „Волга“, росбашки ликьор, Liqueur de Chartreuse и
разбира се специалният билков ликьор за ловци “Хубертус”,
както и други любими за онова време ликьори и алкохолни
напитки. През 1940 г. началото на Втората световна война и
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въвеждането на норма за получаването на спирт при
производството на алкохолни напитки за домашния пазар
оказват влияние върху позициите им на пазара. От 1946 до
1947г. синът - Бохумил Метелка учи и успешно завършва
училище за производство на алкохолни напитки и започва
да помага на баща си в производството. Разцветът на
фирмата обаче е насилствено прекратен през 1948 г. с
превземането на властта от комунистическата партия и
прекратяването на частната дейност в Чехословакия.
Бохумил, синът на Антонин Метелка, е обявен през 1950 г.
от комунистите за неблагонадежден буржоазен младеж и
по тази причина е изпратен в лагерите за принудителен
труд „ПТП“ (PTP - pomocné technické prapory). В
продължение на три години Бохумил е подложен на тежък
труд във въглищни мини край гр. Острава само заради
свободомислието си.
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фабриката днес

ПАРТНЬОРИ

Важен фактор
за развиването
на всяка
човешка дейност
е традицията.

фабриката през 1992 г.

В случая с производството на ликьори и
алкохолни напитки в семейството на
Милан Метелка става въпрос за истинска
традиция, предавана от баща на син.
Защото, за да се създаде добро име и да
се предложи на клиентите гарантирано
качество, става все по-трудно.
Добрата традиция е запазена марка в
производството на алкохолни напитки,
започнало от едно малко селце в
покрайнините на гр. Вишков в областта
Моравия. Другото голямо предимство е
качеството. Не навсякъде продуктите се
произвеждат
от висококачествени
суровини. При Милан Метелка това се
подразбира от само себе си, а разликата
във вкуса е значителна. Вярваме, че ще си
изберете нещо от богатия им асортимент
и сами ще се уверите в истинността на
думите.
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След падането на тоталитарния режим през 1989 г. Бохумил
Метелка предава занаята на сина си Милан, който от края на
1991 г. започва да възстановява
семейната фабрика за
алкохол в гр. Моравске пруси, запазвайки традицията в
производството на алкохолни напитки, което продължава и до
днес.

За повече информация посетете: www.metelka.cz

Работно време:

от 10.00 до 24.00
без почивен ден

Заведението разполага
с 90 места на закрито
и 70 места в лятна градина.

гр. Троян, ул.“ Генерал Карцов“ 86
Телефон за връзка: 0670 6 06 55
+359 878 123 105, +359 878 123 108
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Интервю със

Станимир Беломъжев
състезател
по ски-ориентиране
от град Троян

ТРОЯНСКИ ТРАДИЦИИ

С какви други спортове
се занимаваш?
Освен със ски ориентиране се занимавам още
със ски бягане, ориентиране и Mountain bike
ориентиране. Обичам в свободното си време
да играя баскетбол - много емоционална и
интелигентна игра, която ми доставя
удоволствие.
Довърши израза

ттайната на успеха е...

Кога за първи път се качи на ски?
Моите родители са ме качили на ски когато съм бил на 2
години. Те са треньори по ски бягане в град Троян и по
това време отборът на „Хемус” е бил на тренировъчен
лагер на Беклемето. Казват, че по-добре съм вървял със
ските, отколкото с краката си, може би защото, за да се
придвижвам, съм си помагал с щеките, а може би и защото
съм имал положителния пример на многото деца, които по
това време тренираха ски-бягане.
Кой е най-добрият маршрут, който си минавал?
Добри маршрути съм минавал много. На световни и
европейски първенства маршрутите са изключително
технични - организаторите отделят много време, за да ги
подготвят, така че да бъдат предизвикателни и да
провокират мисленето на състезателите за избора на
варианти и за следенето на картата. Но ако говорим за
най-доброто ми бягане и справяне с маршрут, може би това
е спринтовата дистанция на европейското първенство в
Украйна миналата година, където нямам и секунда грешка и
където спечелих сребърен медал само на 2 секунди от
първия - Стефан Тунис от Финландия.
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Воля, упорство, инат, трудолюбие, лишения и
безрезервна подкрепа от семейството ми.
Готвя се от дълги години и въпреки
трудностите и лишенията, все още не съм се
отказал от мечтите си. Моят баща е плътно до
мен и на състезания, и на лагери, той е моят
„екип” – треньор, ваксмайстор (човекът, който
подготвя ските), готвач, масажист, лекар и
психолог… Много е трудно когато си на
тренировъчен лагер на 4000 км от дома, за 40
дни без близки хора и без никаква
комуникация с тях, да намериш мотивация да
продължаваш да правиш това, което трябва.
Единствено мисълта за крайния резултат и
моята мечта за голям успех, продължават да
ме крепят в такива моменти, за да
продължавам напред.
Баща ти е личният ти треньор.
Кой е най-ценният съвет,
който ти е дал?
Че трябва да се боря, независимо от
разочарованията. Че всеки старт е сам за себе
си и ако на предния ден не съм дал
най-доброто от себе си, то днес може да бъде
моят шанс.
Нищо на този свят не идва на готово и ние
трябва да се борим и да се учим всеки ден!

Какво е да си от семейство,
в което спортът е
Колко тежи
златото?
Печеленето на медали е подплатено с къртовски труд,
независимо дали е за златни, сребърни или бронзови.
Понякога, независимо от безупречната подготовка и
доброто моментно състояние, е възможно, поради
независещи от състезателя обстоятелства, да не може да
се добере дори до призовата шестица. За мен всеки
медал е ценен. Разбира се златният е най-преследваният
от мен. Всяка титла, спечелена на голямо първенство е
отговорност, тя те прави фаворит за следващите
първенства и тези титли трябва да бъдат защитавани. В
този смисъл златото тежи много.

Станимир Беломъжев е

За какво си мислиш, когато си на почетната
стълбичка и звучи българският химн?
Мисля си за удовлетворението от тежкия труд. През
главата ми препускат мисли като на кино лента за самото
състезание, за трудните моменти от него, за тежките
лагери и лишенията, за борбата за всяка стотинка за
моята подготовка, за постигането на още една мечта за
България. Чувствам се горд, че съм българин! Чувствам
емоция, несравнима с нищо друго.

Чувствам се щастлив!
Интервюто взе Мария Дункова

семейна традиция
Ако не беше моето семейство, аз никога нямаше да стигна
до тук. Те са полагали през годините толкова усилия за
моя успех, колкото и аз самия. Моите родители са били
елитни спортисти за времето си и разбират напълно
колко жертви са нужни за постигането на голям успех в
спорта. Изключително много съм им благодарен за
всичко, което правят за мен и много ги обичам.

Град Троян и троянската област от векове наред са известни с отглеждането на сливи и производството на най-качествената
българска сливова ракия. Традицията в производството на троянската сливова ракия се предава от поколение на поколение.
„FAMILY RESERVE” 1989 - single barrel е уникална троянска сливова ракия, която отлежава десетилетия в малки дъбови бъчви
в автентичната атмосфера на троянските изби. Уникалността на тази ракия се крие в нейната неповторима същност – това е
ракия, която през целия си период на зреене отлежава само в една бъчва. Със сигурност ще оцените хармонията между
сливовия вкус и аромат в комбинация с характерния дъх и привкус на дъбовото дърво. Дружество „Винпром-Троян” АД ви
предлага тази неповторима сливова ракия в ограничена серия. Поставката и капачката й са произведени от старо сливово
дърво. Този уникален продукт може да бъде поднесен така както стойностен подарък, да бъде оставен да отлежава още
време, така и е подходящ за специални поводи.

Дружество „ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД
с гордост ви представя носителката на златен медал от „Винария“ 2013

SINGLE BARREL

FAMILY RESERVE 1989

