
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на „Хлебни изделия – Княжево” АД и от Комисията не може да 
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

С Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г., се създава Про-
грамата „Учене през целия живот”. Тя стартира на 01 януари 2007 г. и ще продължи до 31 декември 2013 г.
Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално обра-
зование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на 
тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното съ-
трудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обуче-
ние, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в 
Европа.

ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
СЕКТОРНА ПРОГРАМА „Леонардо да Винчи” 

Мобилност

„МОБИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ-ТЕХНОЛОЗИ ОТ СЕКТОРА НА
ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО”

ПРОЕКТ



Финансираща институция: 

БенеФициент:

„Хлебни изделия – Княжево” АД
гр. София, България

 Частно производствено предприятие с дългогодишен 
опит и традиции в производството на хляб, хлебни и 
сладкарски изделия за националния пазар. Във фирма-
та работят 422 служители, които, заедно с модерното 
технологично оборудване, създават висококачествените 
продукти с познатото име на марката НИЛАНА. 

Партньор: 

„Ирекс” ГмбХ, гр. Кулмбах, Германия
 Водещ международен производител на суровини и 
продукти за хлебопроизводството и сладкарството със 
150 годишен опит и над 1800 служители. Продуктите на 
ИРЕКС се предлагат в повече от 70 страни в света. 

оБщо Финансиране на Проекта:
10 420 евро, в т.ч. за издръжка и транспорт на ползва-
телите, и за организация на мобилността

Период на Провеждане на моБилността:
30.11.2008 г. – 06.12.2008 г. 

критерии за изБор на участници
в моБилността:

 1) Специалисти – технолози, ключови фигури в
производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
 2) Опит като наставници и обучители на работници
 3) Отлично познаване на технологичните процеси и 
суровините, прилагани във фирмата;
 4) Иновативно мислене и умения за формиране и прила-
гане на добри практики
 5) Участие в работни групи по разработване и внедря-
ване на нови продукти във фирмата
 6) Стремеж към професионално развитие
 7) Лоялност и ангажираност с бъдещото развитие на 
фирмата

участници в моБилността:
Осем специалисти-технолози, работещи в областта на 
замразените хлебни изделия, специалните видове хляб и 
сладкарството.

цели на Проекта:
■ Придобиване на:
– нови знания за съвременните технологии и суровини в 
хлебната и сладкарската индустрия;
– опит в прилагането на добри практики при производ-
ството на хлебни и сладкарски изделия;
– опит в разработването на нови специални хлябове и 
сладкарски продукти

■ Повишаване адаптивността на специалистите и уме-
нията за ефективна работа в динамично развиващата 
се среда.

учеБна Програма:
 Изпълнена в пет дни и включваща: лекционна част, 
провеждана в залата за лекции и практическа част, 
провеждана в тренировъчната пекарна на Ирекс ГмбХ. 
 Разгледани са казуси във връзка с: мекотата на хлеб-
ните изделия, грешки в производството на тежък ръжен 
хляб, ламинирани теста, полуизпечени изделия, оценка на 
качеството хлебни изделия, презентиране на хлебни про-
дукти. В допълнение към това са проведени практически 
упражнения за работа и прилагане на нови суровини за 
сладкарството.

изПълнени задачи:
■ Теоретично обучение по съвременни технологии и 
суровини в хлебната и сладкарската индустрия. 

■ Практическо обучение по производство на хлебни и 
сладкарски изделия в тренировъчния център (пекарната) 
на „Ирекс” ГмбХ.

■ Презентиране на хлебни и сладкарски изделия.

Получени сертиФикати:

 Документ Europass Mобилност за всеки участник в 
проекта.

ПАРТНЬОРИ:


