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ДЕКЕМВРИ
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Издание на Университета по хранителни технологии

СТАРТИРА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Лаборатория по качество и безопасност на храните
стартира в УХТ. С модерно аналитично оборудване разполага лабораторията. Тя е факт в резултат
на усилията на катедра
„Биотехнология“и успешно
реализирани проекти. Те са
финансирани по VI Рамкова
програма на ЕС и от Министерството на образованието, младежта и науката.
Ръководителят на катедрата доц. д-р Ангел Ангелов
адресира до колегите си от
УХТ официална информация
за новопридобитите системи, техните параметри

и възможностите за съвместни проекти.
В лабораторията функционира изцяло автоматизирана система за анализ
на микроорганизми в цялата хранителна верига – от
суровините
до
готовия
продукт. Системата дава
точни и бързи резултати за
качеството и безопасността на хранителни продукти,
хигиената на работната
среда и протичането на
технологичните процеси.
Многократно
копиране
на ДНК последователности
Продължава на стр. 3

В броя
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ХАДЖИКИНОВ:

МАЕСТРО ДИМИТЪР
ИЛИЕВ:

РАБОТИМ ЗА
СЪЗДАВАНЕТО
НА КОЗМЕТИЧНИ
БОНБОНИ

АКТОВАТА
ФОТОГРАФИЯ Е
ЕСТЕТИКА!
ДОЦ. Д-Р ВЕНЕЛИНА
ПОПОВА:

МНОГО МЪЖЕ
СЕ ОРИЕНТИРАТ
КЪМ ПО-ЛЕКИТЕ
ЦИГАРИ

МАГИСТЪР
ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ
ИМПРОВИЗИРА
В ДИЗАЙНА НА
ЯСТИЯТА

СТУДЕНТИТЕ МИСЛЯТ
ВЪРХУ СВОЙ САЙТ
В ПОДГОТОВКА Е ПРОЕКТ ЗА
МЕЖДУКАТЕДРЕНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕЗ 2010
Десислава Пирчева е новият председател на Студентски съвет от началото на ноември. 11 от 19-те
гласували дадоха подкрепа за
нея. Второкусничката от
„Химия и микробиология на
храните“ще залага на съчетаните усилия, за да се стига до по-голяма концентрация в работата.
Студентски съвет обмисля сериозно идеята да
създаде свой сайт. В перспективите за началото на
2010 г. влиза и проектът да
бъде организирано междукатедрено състезание. Идеята
е в отбора на всяка катедра да се включи и по един

преподавател. След досега
проведените предварителни разговори студентите са
получили подкрепата на декана на Технологичния факултет проф. Албена Стоянова.
Наскоро беше подписан
междуинституционален документ, който ще гарантира повишено качество
на нормалната обществена
обстановка в района на общежитийния УХТ комплекс,
оповестиха от Студентски
съвет.
71 преминаха през безплатните СПИН тестове
във връзка с 1 декемри. Студентите реализираха и тематично парти с идеята да

се внуши важността на превантивните мерки.
Като нисък определиха
от Студентски съвет броя
на кандидатствалите за националните награди, с които
ще се удостояват студентите – автори на научни
разработки. Занижената активност отдадоха на фактора демотивация.

Да ремонтират своя кабинет в университета, са
амбицирани от Студентски
съвет. Трябва стабилна работа и да не се подхожда с лекомислие, каза Георги Матев.
Той учи „Анализ и контрол
на храните“и е на мнение, че
участието в структурата
на Студентски съвет е преди всичко отговорност.

ПРОГРАМИ ПРЕДСТАВЯХА ФРАНКОФОНИТЕ
Франкофонският институт по администрация и управление (София)
представи свои програми
на семинар в УХТ. Професори от утвърдени френски университети и представители на Световната
търговска
организация
водиха заседанията на семинара. В него взеха участие
преподавателите
франкофони,
студентите и докторантите от
Центъра по франкофонско

обучение
към
УХТ. Семинарът
е
съвместна
инициатива на
Франкофонския
институт
по
администрация
и
управление
и
Франкофонския център в
университета.
Това съобщиха от Центъра,
ръководител на който е доц.
д-р Симеон Василев. Семинарните заседания завърши-

ха малко
след редакционното
приключване
на
броя.
Междуврем е н н о
представителят на УХТ и Франкофонския център Нина Чочева, член и на редколегията
ни, се завърна от междуна-

родно обучение, проведено в Румъния. Целта на
форума беше да се усвоят похватите за работа
с новосъздадения сайт
на CONFRECO (Съвет на
ректорите на университетите-членове на AUF).
Придобитите
практически умения ще улеснят
комуникацията
между
франкофонските университети. Участниците в
обучението получиха сертификати.

ИРЛАНДСКИЯТ ПОСЛАНИК
И ПРОФЕСОР ОТ ДЪБЛИН
ГОСТУВАХА В УХТ

На 19 ноември университетското ръководство посрещна ирландския посланик в България – Н. Пр. Джефри
Кийтинг, и проф. Джон Брадли от Института за икономически и социални изследвания, Дъблин.
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Проф. Брадли е международен консултант по
стратегиите за развитие.
„Глобализацията:
опитът
на малките икономики в
ЕС“– под този наслов премина лекцията на експерта
пред академичната аудитория и гости от пловдивските училища. В тематичния
обхват на лекцията бяха
изведени акценти с важно
значение в световен план.
Проф. Брадли говори за по-

следиците от глобализацията за малките държави
и ролята на човешкия капитал. Анализирани бяха и
типичните европейски подходи („северноевропейски“и
„ирландски“) за развитие и
индустриална
стратегия,
опитът на Ирландия в съвременното индустриално
развитие, целта на ЕС политиката за подпомагане на
регионалните инвестиции.

ИНЖ. ВЕНЕТА СЛАВОВА, НАЧАЛНИК НА
УЧЕБЕН ОТДЕЛ:

КОМУНИКИРАМЕ ОПТИМАЛНО
СЪС СТУДЕНТИТЕ
Стремежът на целия
ни екип е да постигаме
със студентите оптимална комуникация, заяви началникът на Учебен отдел
инж. Венета Славова. Кандидатстудентските кампании през 2009 преминаха
нормално. Броят на кандидатите обаче е по-нисък.
Причината е в демографските тенденции, анализира ситуацията инж. Славова. Въпреки този факт,
държавната поръчка в УХТ
е изпълнена, сочат доку-

ментите.
Засилва се и интересът
към магистърските програми. Записващите се за
обучение в тях успяват да
се квалифицират на престижно ниво. От настоящата година стартират
и магистратури по индустриален мениджмънт и
машини и апарати за хранително-вкусовата
промишленост.
Учебните занятия са
програмирани в петдневен ритъм, което е плюс

във времевия график на
студентите. При някои
от специалностите е на-

лице и модулно обучение,
посочи още инж. Венета
Славова.

СТАРТИРА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Продължение от стр. 1
позволява системата PCR. Това дава възможност за бърза и
точна идентификация на видове микроорганизми, животни
и растения в различни суровини и продукти. Посочените
изследователски възможности са само част от цялостния
капацитет на новата лаборатория.
Специалистите от катедрата слагат изследователския
фокус върху бързия анализ на патогени и други микроорганизми в храните. Констатацията и количественото определяне на патогени във водата, използвана в хранителните
предприятия, както и идентификацията на месо от различни животински видове също са в обсега на изследователите.

Екипът на „УХТ спектър“посети лабораторията, където разговаря с магистрите Мирена Иванова и Румен
Генчев. Според тях в биотехнологиите има неизброимо
много теми за научен анализ.
Печелим национални и международни проекти на високо
ниво. Досега такова оборудване не е имало в университета,
сподели доц. д-р Величка Гочева. Тя информира, че много
фирми търсят контакт с катедрата в набора на дипломирани специалисти по биотехнологии. Изпращаме студенти
в чужбина по международни програми, правят дипломни работи, някои остават там. Това е доказателство за добро
обучение, каза още доц. Гочева.

248 ЕВРОСТИПЕНДИИ ЗА УХТ
475 студенти подадоха формуляри за евростипендиите. Бройката им за първия семестър на тази
учебна година в УХТ е 248. В Технологичния факултет
ще отидат 137 стипендии, 53 в Техническия и 51 в
Стопанския, сочи университетската статистика.
Размерът на стипендията е 90 лв. и се отпуска за
всеки семестър. Класирането беше обявено на 8 декември. Подробности по темата се откриват на
сайта http://eurostipendii.mon.bg. Проектът „Студентски стипендии и награди“се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
и съответства на специфичната цел на програмата
за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез
по-добро и по-достъпно образование. В рамките на
проекта, обхващащ учебните 2008-2009 и 2009-2010 г.,
се предвижда стипендии да получават средно по око-

ло 15 000 студенти на
семестър,
съставляващи до 10 на сто от
студентите в редовна
форма на обучение, за
които могат да бъдат
отпуснати общо 300 000
стипендии, информира
посоченият сайт. За целия период на проекта
се предвижда и отпускането на около 50 000
награди, разбираме от
публикуваното в http://
eurostipendii.mon.bg.
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ПЕТА ПЕТРОВА,
ОТЛИЧНИК НА
ВИПУСК 2009:

ПРОДЪЛЖАВАМ
В АКАДЕМИЗМА

През изминалите пет
години не съм се стремила към звания, нито
да бъда първа, а давах
най-доброто от себе си,
разкрива
технологията
н а собствения си успех
лауреатката на Випуск
2009 Петя Петрова от
„Технология на ферментационните продукти“.
Тя продължава напред в
академизма и сега се подготвя за докторантски
конкурс по микробиология.
В УХТ се научих да
анализирам и да прилагам
знанията на практика,
обобщава пред изданието
ни петте години Петя.
За нея проявите на креативно мислене са особено важни и допълват
усвоената информация.
Важен нарича и баланса
между ученето и личния
живот. Само с четене
не се получава, трябва и
време за забавления. Студентският живот има
своето очарование, признава дамата, постигнала
коефициент 5.95 в курса на обучение и 6.00 на
държавния изпит. Дали
знанията и званието
„лауреат“вървят ръка за
ръка, Петя отговори, че
двете неща са свързани.
И цитира мисълта на Робин Шарма: „Животът
обича всеотдайните. Зад
всяко изключително постижение се крият изключителни усилия!“.
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РЕКТОРЪТ ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ КЪМ
АБСОЛВЕНТИТЕ:

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА
СОБСТВЕНИТЕ СИ
СИЛИ!
Поздравителен
Бойко Борисов

адрес

изпрати

премиерът

Поемете уверено по пътя на вашата по-нататъшна реализация! Доверете се на собствените си сили и знания и
това ще ви помогне да намерите своята истинска същност
и да заемете достойно полагащото ви се място в обществото. Приемете смело предизвикателствата на променящия
се свят. В университета вие помъдряхте и станахте отговорни пред себе си и своите родители, каза в приветствието си към абсолвентите от Випуск 2009 ректорът на УХТ
проф. д-р инж. Георги Вълчев.
358 бакалаври и 172 магистри получиха дипломите си на 1
ноември. Отличниците на випуска са 67. Грамоти, вписване
в почетната книга на университета и парични награди станаха притежание на постигналите висок коефициент.
Премиерът Бойко Борисов изпрати поздравителен адрес.
Скъпи абсолвенти, вярвам във вашето желание да работите
за доброто на страната ни. Избрали сте си чудесни спе-

циалности, които ви дават
възможност да се чувствате полезни за обществото
си. Бъдете здрави и упорити
– всичко, което предстои да
покорите, е пред вас, посочва
министър-председателят.
Благодаря ви за това, че
давате всичко от себе си, за
да помогнете на тези чудесни младежи да се реализират
пълноценно. България се нуждае от знанията и всеотдайността им, за да гарантира
европейското си бъдеще, се
казва в обръщението на премиера към преподавателската общност в УХТ.
Ректорът на Медицинския университет – Пловдив, доц. д-р Георги Паскалев
и доц. д-р Димитър Греков,
ректор на Аграрния университет, поздравиха официално абсолвентите с пожелания да осъществят себе си
като професионалисти. Благослов към дипломиралите
се отправи и зам.-кметът
на Пловдив Петко Атанасов.
Епископ Антоний пожела
благоденствие на присъстващите в аудиторията и
по-късно отслужи водосвет.

МАГИСТЪР ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ИМПРОВИЗИРА
В ДИЗАЙНА НА ЯСТИЯТА
Форма на релаксация с
познавателно значение. Така
нарече туризма водачът по
успех (5.96 от курса на обучение и 6.00 от държавния
изпит) сред магистрите
Петър Вълчев. Сега той работи в сферата на хотелиерството и ресторантьорството и е с няколкогодишен
опит в чуждестранни заведения. Възприема туризма
и като вид взаимодействие
на културите, а за да успееш
в туристическата дейност,
трябва максимално да бъдат удовлетворени интересите на туриста.
Туристическият пазар е
много динамичен. Голямо е
значението на маркетинга,
интернет рекламата, както
и на работата с туроператорските агенции. Иска се и
гъвкавост в цените и услугите – привлекателен туристически пакет, разсъждава
Петър. Според него туристът най-често би проявил

капризи към типа отношение, което получава. Това
налага и бързи реакции в работата. Те идват от практическия опит, но не става
и без теоретична подготовка, посочва Петър Вълчев.
Бил е в Кипър, Южна Африка,
Германия и Англия. В Южна
Африка започва като сервитьор и стига до помощник-мениджър. Световните
дестинации му показват значимостта на чуждите езици
и познаването на известни
културно-исторически събития от съответната държава. Сам усвоил похватите,
препоръчва на стартиращите в професията да влизат в
света на клиента.
Любознателността Петър е взел от баща си - Вили
Вълчев. Без повече представяне! Името е достатъчно
знаково за хотелиерството и ресторантьорство в
Пловдив. Сега разкрива паролите и на студентите от

УХТ. В учебния ресторант.
Семейният
климат
тласка Петър към средното училище по обществено
хранене, после става бакалавър във Варна. Бързо връща
лентата той – когато е в
11. клас, трябва да избере
практика за сервитьор или
готвач. Записва първото, но
усеща мястото си в другия
сектор. Тогава Вили Вълчев
скрива иначе ритмичната
си усмивка...
Днес Петър Вълчев води
упражнения по дизайн на
ястията. От тънкостите,
които прилага, усвояват
студентите по кетъринг.
Бързо ни показва интересен
кадър – печен картоф, оформен като многолистна роза.
Супергарнитура за филе!
Дизайнът на ястията
изисква художнически усет.
Истинската кулинария е
изкуство, дефинира Петър.
Привърженик е на честите импровизации в офор-

мянето и на баланса между
визията на заведението,
звучащата музика и качеството на храната. Постиженията вижда и в умението
да организираш. Като капелмайстор възприема преподавателя – в аудиторията, семинарната зала или в
практическата. А за да правиш селекция, трябва да ти
идва отвътре, извежда обобщение магистър Вълчев.

ЕПИСКОП АНТОНИЙ:

ЗАБРАВИМ ЛИ БОГА, ЗАБРАВЯМЕ И
ВЕЧНОТО НАСЛЕДСТВО
Епископ Антоний, Вашето послание към студентите?
Да бъдат истински будители - на своите връстници, приятели, близки. Да показват на дело това, което са усвоили, и най-вече да живеят добродетелен живот. В
днешно време много по-рядко се сещаме за онези непреходни ценности, за които говори Светата църква и самият Господ Иисус Христос и които нито ръждата ги разяжда, нито молецът ги яде. Всички онези съкровища, които ние по заръка на нашия
Спасител Господ Иисус Христос трупаме на небесата. Добродетелите са неизменен
залог за нашето преуспяване и спасение на душите ни.
Говори се за изместени ценности. Какво изместихме?
Забравихме Бога, а когато забравим Бога, забравяме и всичко онова, което
той е проповядвал и ни е оставил като вечно наследство – пътя, който
нашият Спасител ни показа и заповяда да следваме: да бъдем сеячи на Божието слово.
Съвременното общество много по-лесно попива пороците на ежедневието, но мисля, че с любовта, която нашият Спасител ни е завещал
– към Бога, към ближните, към самите себе си, ние ще можем да преуспеем.
Как гледате на идеята в университетите да гостуват с тематични
лекции представители на Българската православна църква?
Ако има добро намерение и висока отговорност, мисля, че всеки
архиерей или църковнослужител, ще приеме да гостува, за да даде
пример на подрастващите. Така ще се скъси и дистанцията между
Църквата и младите хора, защото, освен храмът, който е основен
притегателен център за човека, Църквата и нейната проповед е
свързана и с излизането извън храма.
Всеки свещенослужител може да даде и преподаде уроците на
живота и на вярата.
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ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ХАДЖИКИНОВ:

С ЕКИПА РАБОТИМ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА
КОЗМЕТИЧНИ БОНБОНИ

Създаването на бонбони с козметично действие е новата технологична
стратегия, по която вече
е започнал работа екипът
на проф. д-р Димитър Хаджикинов, разкри пред „УХТ
спектър“професорът.
В
Япония днес се произвеждали различни видове храни и напитки, влияещи
върху доброто състояние
на човешката кожа. В употреба били и специални
дъвки, чието въздействие
е сериозно върху нарастването на женския бюст.
Оказва се, че японците са
разработили и специални
продукти със съдържание
на ароматизиращи вещества. При консумацията
на продуктите тези вещества излизат през потните жлези и тялото ухае на
определен аромат, информира проф. Хаджикинов.
Той поясни обаче, че в момента компонентите за
храните с козметично въздействие са патентовани
да се използват само в някои азиатски страни и навлизането в европейската
практика е бъдещ въпрос.
Наскоро Катедрата по
технология на тютюна,
захарта, растителните и
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етеричните масла модернизира две свои лаборатории – учебна и научна.
Те бяха открити с водосвет на епископ Антоний в
Деня на будителите. Свети Иван Рилски се приема
за първия будител. Сега го
честваме на 19 октомври,
но по юлианския календар
датата е 1 ноември. Затова решихме и ние да открием лабораториите по стар
български православен обичай, подчерта проф. Хаджикинов.
Модернизацията на лабораториите е факт и
чрез подкрепата, оказана
от Асоциацията за производство на шоколадови
и захарни изделия в България. Работата в катедрата е приятно горчива
като вкуса на шоколада,
намира
хумористичното
сравнение професорът ръководител. По неговото
мнение университетът е с
големи традиции във връзките си с производствения
сектор, като те продължават и сега. Доказателство
са множеството разработени асортименти с висока приложимост. Налице
е и все по-нарастващият
български и чуждестранен

интерес към специалността „Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените
хидролизати“, по която в
УХТ студентите получават висококвалифицирана
подготовка. Катедрата се
е утвърдила като една от
водещите и много фирми у
нас и в чужбина работят
по създадени в нея технологии.
Няколко десетилетия вече българската
технология на локума има
устойчиво присъствие и
не е получила все още аналог.
Съвсем
закономерно
националното и международно признание на УХТ се
потвърждава и в най-ново
време. През 2006 г. фирма
„Алпи“, специализирана в
производството на бонбони, на най-голямото изложение в Париж – „Сиал“, е
отличена със сертификат
за иновационен продукт,
разработен под ръководството на проф. Димитър
Хаджикинов. Това са дъвчащите бонбони с инулин.
Същата фирма със забележителен успех реализира
и марката „Х3“, създадена
от екип на УХТ. От нея се
срещат бонбони с кофеин
и екстракт от гуарана; с
вкус на сладолед и охлаждащо действие, както и обогатени с витамин и калций, които пък осигуряват
дневната доза от помощни хранителни вещества.
Неотдавна „Алпи получава
приз за иновация No 1, осъществена от малко предприятие у нас. Този път
признанието идва за бонбоните без захар „Slimbo“.
Питаме проф. Хаджикинов за шоколада и неговите ефекти. Отговаря
ни, че човек може да го
консумира колкото му е
сладко и когато си иска.
Съдържанието на алкалоиди – теобромин и кофеин,
влияе положително върху
организма. Първият от
тях преобладава в шоколада и стимулира сърдечносъдовата система, докато
кофеинът действа върху
мозъка. Кофеинът е повече

при кафето. Затова и студентите пият доста кафе
в сесиите, а спортистите
повече консумират шоколад, става ясно от думите
на проф. Хаджикинов.
Според него УХТ продължава да се развива добре. В
периода 1999-2003 професорът е ректор. По време на
неговия мандат Висшият
институт по хранително-вкусова промишленост
е преобразуван в университет. Административната
кариера на проф. Хаджикинов започва преди повече
от две десетилетия като
декан на съществувалия някога Факултет за обществени професии.
В биографията на нашия
събеседник присъстват сериозен брой научни публикации, внедрени разработки, авторски свидетелства
и патенти. За съществен
принос и сътрудничество
в научноизследователския
проект „Development and
Transfer of Peanut Processing
Technologies in Bulgaria“през
2007
получава
почетен
знак от Университета на
Джорджия и Агенцията
за международно развитие на САЩ. Година порано Общинският съвет
на Пловдив го удостоява
с почетния знак на града
за особен принос и заслуги
към образователното дело
под тепетата. Професор
Хаджикинов притежава и
сертификат за приноси в
обществено-научната
и
преподавателската
дейност в България. Член е
на редица специализирани
съвети и съюзи у нас, както и на Institute of Food
Technologists (IFT) – Чикаго,
САЩ.
Има си любима марка
шоколад и шоколадови бонбони, но ги пази в тайна.
Знае как е най-добре да се
съхранява кафето. Наскоро
е бил гост на Гала в предаването й „На кафе“.
Откъде обаче тръгва
към „захарната планета“,
проф. Хаджикинов обеща да
говори в следващите ни диалози. Историята била интересна...

МНОГО МЪЖЕ СЕ ОРИЕНТИРАТ
КЪМ ПО-ЛЕКИТЕ ЦИГАРИ
ПРИЧИНИТЕ ДА ПУШИМ СА КОМПЛЕКСНИ,
ТВЪРДИ ДОЦ. Д-Р ВЕНЕЛИНА ПОПОВА
нараства сумарният ефект
от най-силните механизми
на вредното въздействие на
цигарите. Връзката съдържание на контролираните
съставки – въздействие върху човешкия организъм има
и други аспекти, свързани
с някои технологични особености на производството на подобни ултралеки
цигари – като състав и обработка на тютюна в тях,
добавките за подобряване
на пушателните им свойства, използваните спомагателни материали, които
също редуцират ефекта от
консумацията им. Така че
понятието „по-малко вредна цигара“е много условно;
единственото сигурно средство за намаляване вредата
от тютюнопушенето е намаляването на броя изпушени цигари или евентуалното
им пълно отказване.

На всички опаковки цигари има предупредителни
надписи за вредата от тютюнопушенето. Защо тогава пушим?
Предупредителните надписи върху цигарените опаковки са регламентирани от
Директива 2001/37 на ЕС. От
октомври 2004 странитечленки на ЕС могат да избират и измежду 42 картинни
изображения, които показват нагледно вредите, причинени от тютюнопушенето. Проучванията обаче
показват, че дори в страни
като САЩ и Канада, известни с едни от най-активните
антипушателни политики в
света, ефектът е доста послаб от очакванията – над
60-70% от пушачите изобщо не обръщат внимание на
предупрежденията.
Причините
човек
да
пуши са комплексни. На първо място е удоволствието,
което пушачът получава
– от вдишването на дима
с неговото богатство на
вкус и аромат, от ритуала
на самото пушене и от въздействието на никотина.
Цигарите са доказано сред-

ство за справяне с ежедневния или извънредния стрес,
за „възнаграждение“след добре свършена задача, за тонизиране или пък релаксация.
В рамките на шегата, цигарите са и средство за социално общуване, тъй като
пушачът няма проблем, когато иска да заговори някого
или да се запознае – трябва
само да поиска огънче.
Има ли значение съдържанието на катрани
и никотин за вредата от
тютюнопушенето и каква
е връзката между това съдържание и броя изпушени
цигари?
Нивата на т.нар. контролирани съставки на тютюневия дим – катрани,
никотин и въглероден монооксид, са регламентирани
съгласно същата директива
на ЕС и за всички произвеждани в ЕС цигари трябва
да бъдат под 10 mg/cig за
катраните, под 1 mg/cig за
никотина и под 10 mg/cig за
СО. В целия свят и особено
в по-развитите страни непрекъснато нараства пазарният дял на цигари с нива

на контролираните съставки много под тези граници
(например 1 mg/cig катрани, 0.1 mg/cig никотин и 1
mg/cig СО). Много пушачи
се ориентират именно към
такива марки цигари поради
убеждението, че така консумират един по-малко вреден
продукт. Нещата обаче не са
толкова прости и няма пряка пропорционалност между
намаляването в нивата на
контролираните съставки
и намалената вреда от тютюнопушенето. Човек пуши,
за да получи определено задоволство от тютюневия
дим, да усети, че консумира
завършен, оформен продукт
с определен характер. При
цигари с ниско съдържание
на катрани и никотин е нормално да се стигне до т.нар.
компенсация – пушачът поема по-голям обем дим на
всяко всмукване, задържа
дима по-дълбоко в белите
дробове и за по-дълго време.
Освен това, за да компенсира намаленото физиологично въздействие, неминуемо
нараства броят на изпушените цигари, както и честотата на всмукване, т.е.

Условно ли е деленето
на „дамска“ и „мъжка“ цигара?
Да, до голяма степен.
Принципно
като
„дамски“цигари сме свикнали да възприемаме по-леките разновидности на марките, по-дългите и тънки
(слим) цигари. Много от
тези марки носят женски
имена, дизайнът им е решен
във форма и цветови тонове, предпочитани от жените. Пазарът обаче показва,
че такова строго деление
вече не съществува, и то е
по-скоро „по вина“на силния
пол. Много мъже, основно с
по-висок социален статус,
се ориентират към по-леките цигари поради убеждението, че така нанасят
по-малка вреда на организма
си, както и че преобладаващата част от новопоявяващите се и модерни марки
са именно в този сегмент.
Разбира се, всяка нова марка цигари или съответните нейни разновидности са
насочени целево към дадена
група консуматори, поради което рекламирането на
типично „мъжки“и типично
„дамски“цигари има несъмнен успех при налагането им
на пазара.
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АВТОРИТЕТНИ
ФИРМИ ТЪРСЯТ УХТ

МАЕСТРО ДИМИТЪР ИЛИЕВ:

АКТОВАТА
ФОТОГРАФИЯ Е
ЕСТЕТИКА!

инж. Димитър Пейчев

ЕФЕКТЪТ РЕАЛИЗИРА МАКСИМАЛНО ЗАМИСЪЛА, ТВЪРДИ СПЕЦЪТ НА ОБЕКТИВА
Мисълта изпреварва натискането на бутона. Цикълът е идея-замисъл-реализация, посвещава ни в
тайните на фотографското
изкуство маестро Димитър
Илиев. Има осем самостоятелни изложби, една от
които и в чужбина. В недалечното минало повече от
10 години води лекциите по
фотография на студентите, записали в УХТ някогашния Факултет за обществени професии. Учениците
на Димитър Илиев сега са
изявени майстори на обектива в журналистиката и
фотокриминалистиката.
А учителят им се радва на
техните успехи. Първо се
дипломира в областта на
хладилната технология, но
фотоизкуството дава отражение и скоро след това
защитава титлата „фотограф-художник“. Равна е на
висше образование по фотография. С нея са номинирани фотографи със сериозни
творчески постижения.
Димитър Илиев тръгва
от Първомай. Първият му
апарат е „Смена 8“. Получава го като подарък от баща
си и бърза да конструира
съоръженията в своята лаборатория. Дори използва
обектива на апарата за фотоувеличител. На 13 години
излиза и на първия фотоконкурс. Началните уроци
в занаята взема при Недко
Недев, фотограф-художник с
национално признание в родната ни фотография и меж-

дународни прояви.
Фотограф-художникът
е човек, който се занимава
с художествения образ във
фотографията.
Неговата
четка е фотоапаратът. Фотографията е цяла наука,
разказва с усмивка Димитър
Илиев. И допълва, че ефектът се търси винаги, защото чрез него е постижима
максимална реализация на
замисъла.
Говорим и за репортажната фотография. Там
преобладаващ е мигът, но
въпреки това, пак има предварителен замисъл. Случва
се обаче и най-големият
капацитет да изпусне мига
във фоторепортажа. Причините – от различно естество.
Попадне ли в такаваситуация, маестрото се
старае максимално да ги
неутрализира. Хванал е тактиката отвътре. Голямо
влияние при него е оказала
школата при пловдивския
фотограф с интернационална известност Гаро Паносян, артист на Световната
федерация по фотоизкуство. Освен множеството фототехники, от него усвоява
и педагогическите прийоми.
И разбираме, че преди
да направи фотопортрета,
Димитър Илиев предразполага стоящия срещу обектива. Позиращите имали
собствен образ, който е в
съзнанието; образ, изграден
сред най-близките хора; как-
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Тенчо Дерекювлиев
Колегия: Иван Обрешков, Корнелия Чоролеева, Мария Душкова, Надежда Тодорова,
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Технически организатор Кремена Танчева
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то и събирателен образ. По
времето на филмовата фотография неведнъж е снимал на различни събития с
празен апарат, за да се „стопи“ дистанцията. Снимка с
настроение ставала най-лесно в празнична атмосфера.
С маестрото разговаряме
точно на 8 декември, а той
си спомня за празника и неговото УХТ случване. Университетският фотоклуб е
бил сдружен, а купонът – с
ефекти.
След купона идва и темата за актовата фотография. Тя изобразява естетиката на човешкото
тяло и няма общо с половия
акт, категоричен е Димитър Илиев. Лекцията му
по актова фотография е
четиричасова. Актовата и
еротичната
фотография
имат общо, защото в актовата може да има загатнато еротично въздействие,
обяснява ни фотомейкърът. Порнографията пък е
онази крайност на показване на голото тяло, в която
има вулгарност, но ... и един
портрет, в който няма
голо тяло, може да издава
порнография, добавя фотограф-художникът.
И към снимането напосоки насочваме разговора.
Няма такъв подход, лаконичен е професионалистът
и подчертава, че се е оформило ново направление
–
„фототелефонизация“.
Резултатите от нея обаче
не окачествява като добри.

Консултативен съвет: проф. д-р инж.
Георги Вълчев, проф. дбн Иван Мургов,
проф. дтн Димитър Кьосев, проф. дтн Чавдар Дамянов, доц. д-р Красимира Чакърова, ст. пр. Цвета Луизова – Хорева, ст.
пр. Мария Попова, ст. пр. Жана Кръстева

През различните етапи
на годината се консумират
различни видове от нашите
бонбони. Лятото – плодовите, зимата – ментовите с
екстракти от билки. Целогодишно е потреблението
на един уникален продукт
„Крис-крис“, каза управителят на бонбонената фабрика „Алпи“ – Димитър Пейчев. Той е зам.-председател
на Асоциацията за производство на шоколадови и
захарни изделия в България,
която осигури част от средствата за модернизация на
лаборатории в УХТ (вж. стр.
6). Мениджърът изтъкна и
важната роля, която специалистите от университета имат за развитието
на
хранително-вкусовата
индустрия у нас, както и че
професионализмът на изследователите от УХТ се търси от авторитетни фирми.
До деветте месеца на
2009 „Алпи“ е регистрирала
икономически ръст, въпреки
кризата, подчерта г-н Пейчев.
Иска се класическо отношение. Фотоапаратът е
инструмент.
Улесняваща
назовава дигиталната фотография, но с добавката,
че тя е базирана на класическата – халогенният материал на филма е заменен
със светлочувствителния
елемент.
Мераклиите да станат
фотограф-художници
маестро Илиев насочва към
уроците по рисуване, за да
овладеят изобразяването на
предмета.
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