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Знаете ли, че...

• Първите шест ленти за 

производство на солети в България 

са внесени през 1975 г и една от тях е 

инсталирана в Разград, където започва 

производството на „Хрус-Хрус“.

• За производството на едно пакетче  

солети „Хрус-Хрус“ са необходими  

62 грама пшеничено браш-

но, което съдържа 

2440 броя зърна.

Знаете ли, че...

• Технологията за производство е 

запазена от създаването на първите 

солети и рецептата за „Хрус-Хрус“ е с 

оригиналния си вкус от 1976 г.

• Солетите „Хрус-Хрус“ са без консер-

ванти, без хидрогенни 

мазнини и без ГМО.

„Млин 97“ АД е частна ком-
пания, водещ производител в 
хлебната промишленост на 
страната и създател на най-
продаваната българска марка 
солети „Хрус-Хрус“. 
„Хрус-Хрус“ са наложени на па-
зара и търсени продукти вече 
повече от 40 години. Брандът 
е първият, който разработва 
и предлага солети с различ-
ни вкусове, които оформят 
широко портфолио от над 10 
разновидности. В основата на 
развитието на компанията са 
иновативната бизнес страте-
гия и откритата комуникация 
с потребителя.
Конкурентоспособността 
на фирмата е резултат от 
затворения цикъл на произ-
водство – дружеството има 
собствен зърнодобив и при-
тежава мелница, оборудвана 
от световния лидер в бранша 
– немско-швейцарската фирма 
BUHLER AG. „Млин 97“ разпола-
га и с модернизирана база за 
производство на солети, обо-
рудвана с високотехнологични 
машини HASTAMAT Gmbh. 

www.mlin97.com 

ве, производство, насочено към 
удоволетворяване на различ-
ни потребности, са основни 
принципи в дългогодишната 
практика и търговска история 
на „Млин-97“ АД. 

В отговор на нарастващия 
интерес и потребност към 
здравословно и пълноценно хранене 
фирмата разработва биотехнология 
за производство на биосолети. Компанията 
създава разнообразие и широка гама от 
предложения с възможност всеки потребител 
да открие своя предпочитан вкус. Пазарното 
присъствие на солетите е стабилно и 
високо. Групата продукти, насочени към 
здравословното хранене, отбелязва възходящ 
ръст. Целевата група от потребители на 
„Хрус-Хрус“ е широка – от бебета до възрастни, 
тъй като солетите са предпочитан продукт 
и от майки, и от тийнейджъри, и от активно 
работещи и спортуващи хора. 

Клиенти на компанията са водещи национални 
и местни вериги. Създаването на лоялни и 
професионални отношения с партньорите на 
пазара, поддържане на непрекъсната обратна 
връзка за отговор на изискванията на всички 
клиенти и контрагенти на „Млин-97“ АД е 
неотменен принцип в дългогодишното пазарно 
поведение на фирмата.

Продуктът 

Портфолиото на „Млин-97“ включва 
8 вида солети „Хрус-Хрус“, 
произведени от пшенично брашно, 
добито в собствен модерен 
мелничен комплекс. В процес 
на технологична разработка 
са нови три вкуса. Слоганът 
на марката е: „Хрус-Хрус“ – 
страхотен вкус“.

Компанията притежава 
международни сертификати за 
Интегрирана система за управление 
и е покрила всички европейски изисквания 
по отношение на организацията на работа 
и качеството на произвежданата продукция. 
Производството на солетите е съобразено 
изцяло с внедрените стандарти  
EN ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP,  
BSI OHSAS 18001:2007. Продуктите отговарят 

на клаузите на действащия Закон 
за храните и на нормативните 
документи, свързани със 
здравето на потребителите. 
Дружеството притежава и 
специален сертификат на ЕС 

за производство на биологични 
продукти. Високата квалификация на 

персонала гарантира ефективността 
и качеството на производство. 

• СОЛЕТИ „ХРУС-ХРУС“ КЛАСИК (60 g; 150 g; 
250 g) са добре изпечени тестени пръчици, с 
гланцирана повърхност и хрупкава структура, 
поръсени с кристалчета сол. Подходящи са за 
цялото семейство.

• СОЛЕТИ „ХРУС-ХРУС“ БЕЗ ПОРъСКА СОЛ ЗА 
ДЕЦА са добре изпечени тестени пръчици, с 
гланцирана повърхност и хрупкава структура. 
Имат много ниско съдържание (в проценти) на 
сол, което ги прави страхотен снакс за децата.

• СОЛЕТИ „ХРУС-ХРУС“ СъС СУСАМ: са добре 
изпечени тестени пръчици, с гланцирана повърх-
ност, хрупкава структура и поръска сусамени 
семена. Подходящи за цялото семейство.

• ПъЛНОЗъРНЕСТИ СОЛЕТИ „ХРУС-ХРУС“ ФИТ-
НЕС МАНИЯ са добре изпечени тестени пръчи-
ци, с гланцирана повърхност и хрупкава струк-
тура. Приготвени са с пълнозърнесто брашно, 
което придава на солетите уникален вкус и 
аромат, помага за пречистване на организма. 
Този натурален продукт е подходящ за цялото 
семейство, специално за активни хора.

• През 2016 г. брандът е първият, 
който пуска на пазара СОЛЕТИ 

„ХРУС-ХРУС“ С КРАВЕ МАСЛО 
И ХИМАЛАЙСКА СОЛ КЛАСИК 
и СОЛЕТИ „ХРУС-ХРУС“ С 
КРАВЕ МАСЛО ЗА ДЕЦА (без 
поръска хималайска сол) от 
серията натурални продукти, 

които съчетават нов вкус с 
изискванията за здравословно 

хранене.

• Енергията, която ни осигуряват 
храните в чист вид, без примеси, е тонусът, от 
който се нуждае тялото ни. Това е основата, 
върху която е разработена технологията за 
производство на БИОСОЛЕТИ „ХРУС-ХРУС“ 
КЛАСИК и БИОСОЛЕТИ „ХРУС-ХРУС“ ЗА ДЕЦА 
(без поръска сол). Продукт на съвременния 
свят, обхванат от биомания.

Пазар

„Млин-97“ АД е акционерно дружество със 100% 
частен капитал. Наследник е на едно от най-
старите предприятия на хранително-вкусовата 
промишленост в Разград. Развитието на ком-
панията е свързано с визията за управление на 
Сали Шишманов, който е назначен за директор 
през 1981 г. и я ръководи повече от тридесет 
години. Приватизацията на предприятието 
през 1998 г. се осъществява след години на 
модернизация на производството и е модел как 
преобразуването на собствеността е резултат 
от ефективно управление и подготовка за пре-
структуриране в условията на свободния пазар.

Силното пазарно присъствие на марката „Хрус-
Хрус“ в продължение на десетилетия се дължи 
на бизнес стратегия, която отчита предим-
ствата на традицията и силата на иновациите. 
Създаването на портфолио от вкусове, които 
осигуряват на клиента избор, е пазарна полити-
ка, изцяло в полза на потребителя. Предлагането 
на натурални продукти с високо и постоянно 
качество, традиция и разнообразие от вкусо-

Superbrands Bulgaria 2019–2020 

| www.superbrands.bg



31

Знаете ли, че...

• Всяка секунда в България се 

купува пакетче солети „Хрус-Хрус“.

• Една солета е дълга 12 см, за един 

месец компанията произвежда най-малко 2 

500 000 пакетчета „Хрус-Хрус“, което е 13 

500 км и е 1/3 от обиколката на Земята 

и разстояние по-дълго 

от диаметъра на 

Екватора.

ХРУС-ХРУС

Съвременно развитие

„Млин-97“ АД – Разград, е утвърден лидер в 
производството на солети. Компанията раз-
полага с модернизирана производствена база, 
оборудвана с високотехнологични машини 
WERNER&PFLIEDERER, които са напълно авто-
матизирани и позволяват паралелното произ-
водство на различни видове солети. Ръчното 
събиране и пакетиране на солетите е замене-
но с две автоматизирани пакетиращи машини, 
изработени от немската фирма HASTAMAT 
GmbH. Това е началото на производство на 
солети в различен грамаж, с което продуктът 
предизвиква и промяна в производството на 
конкурентите на българския пазар.

Инвестициите в технологично обновление 
дават възможност за производство на 
висококачествени продукти, спазване на 
стандартите на здравословното хранене 
и опазване на околната среда. „Млин-97“ 
АД гарантира своята продукция, защото 
разчита на затворен производствен 
процес. Инвестициите в две направления 
– производство и търговия, направени 
от „Млин-97“ АД, целят да поддържат 
позициите на марката, която работи в силно 
конкурентна среда. Дружеството инвестира 
и в изграждане на фотоволтаична централа за 
захранване на производствения си комплекс.

Промишлената база на „Млин-97“ АД е 
изградена в Разград. Компанията има филиал 
в София, където се намира и основната й 
складова база. Втората по големина фирмена 
складова база е в Пловдив. Дружеството 
работи с широка дистрибуторска мрежа и 
продукцията на солети и брашна е с 
национално разпространение.

Промоция

Солетите „Хрус-Хрус“ – стра-
хотен вкус“ са любими на ня-
колко поколения в 40-годишната 
история на компанията. Най-
добрата промоция на марката са 
нейната устойчивост във време-
то – вкус и качество, непроменени в 
годините. 

„Млин-97“ АД направи сериозна инвестиция в 
обновяване на визията на своите продукти с 
цел представяне на основните им предимства 
и ценности. Компанията провежда активни 
кампании в социалните медии за представяне 
на продуктите, разширяване на пазарното при-

съствие, привличане на потребители от млада 
възраст, като акцентира на информацията, 
отнасяща се до съществени показатели на 
солетите – качествени, натурални и разноо-
бразни. Комуникационната стратегия включва 
присъствие в телевизия, радио, външна рекла-
ма и целеви промоционални кампании. 

Политиката на бранда, свързана с 
корпоративната социална отговорност, е 
насочена към:

• Финансиране на спортни събития за деца 
– „Млин-97“ АД дълги години спонсорира 
Национален благотворителен турнир по 
футбол за деца от домове за сираци и „SOS 
– детски селища“, турнири по футбол и 
„Левски скок“ за деца, посветени на Апостола 
на свободата, организирани от Училищен 
спортен клуб на ОУ „Васил Левски“ – Разград. 
Последното състезание със съдействието 
на компанията се проведе извън граница, 
в българските неделни училища „Христо 
Ботев – Академи“ – Вашингтон, Сан Диего 
– Калифорния, и „Родна стряха” – Ларнака – 
Република Кипър.

• Свързване на марката „Хрус-Хрус“ с 
образователни проекти в социални медии 
(Facebook + Instagram).

• Фирмата представя затворения си цикъл на 
производство в рамките на провежданите от 
училищата образователни кампании „Зелено 
училище“.

Ценности на марката 

Четиридесетгодишното присъствие 
на българския пазар доказва 

устойчивостта на основните 
ценности на компанията, 
които формират нейната 
корпоративна идентичност. 
„Млин-97“ цени произхода и 
наследството си. 

Профилът на марката е изграден 
с доверието на потребителите, 

клиентите, партньорите и 
професионалната отдаденост 

на хората, работили десетилетия в 
дружеството. Следването на традицията, 
отстояването на качеството, стимулирането 
на иновативност, коректност и лоялност към 
клиентите са принципите, които изграждат 
корпоративната фирмена култура и успеха на 
бранда.

История

1948  
Учредява се сладкарска кооперация „Христо 
Ботев“ и хлебарска кооперация „Бели Лом“.

1949  
Пуснат е в действие цех за производство на 
хляб.

1958  
Преобразува се в ТПК „Лудогорие“ и е въведен в 
действие втори цех за производство на хляб.

1963 – 1966  
Построени са нов цех за производство на слад-
карски изделия, цех за производство на закуски 
и административна сграда.

1976  
Изграден е цех за производство на солети (ка-
пацитет 600 т годишно).

1978  
Модернизират се цеховете за производство 
на хляб и сладкарски изделия.

1980  
Предприятието става водещият в региона 
производител на хляб и хлебни деликатеси.

1995  
Предприятието е преобразувано в „Млин – Раз-
град“ ЕООД със собственик Община Разград.

1997  
Дружеството е газифицирано.

1998  
Закупена и монтирана е втората линия за про-
изводство на солети.

2000  
• Приключва вторият етап от приватизация-
та, инвестиционното дружество „Млин-97“ АД 
придобива 100% от общинското предприятие 
„Млин Разград“ АД и продължава своята дей-
ност като фирма със 100% частен капитал.

• Взето е решение за изграждане на нова и 
модерно оборудвана мелница, като се прави 
най-голямата инвестиция в модернизиране на 
основна база на компанията.

2003  
Пуснат и въведен в експлоатация е модерен 
Мелничен комплекс, оборудван от водещата в 
света фирма в бранша BUNHLER AG, и нов цех 
„Специални видове хляб“.

2006  
Взето е решение за реконструкция на цех 
„Солети“ и въвеждане на две автоматизира-
ни пакетиращи машини на немската фирма 
HASTAMAT.

2011  
Въведена е в експлоатация машина за пакети-
ране на брашно в малки разфасовки от 1 и 5 кг 
на немската фирма FAWEMA.

2018 – 2019  
Взето е решение за реконструкция на цех „Со-
лети“ и въвеждане на роботизирана система 
за високоскоростно вертикално пълнене на 
кашони BLUE PRINT AUTOMATION от достав-
чик BLUEPRINT AUTOMATION B.V. и оборудване 
за качествен контрол с контролна тегловна 
везна Ishida и допълнителен входящ конвейер.

2019  
Компанията инвестира в изграждане на фото-
волтаична централа за захранване на произ-
водствения комплекс на „Млин-97“ АД.

В основата на развитието на „Млин-97“ е 
иновативна бизнес стратегия и открита 
комуникация с потребителя. Политиката 
на капиталовложения и внедряване на нови 
технологии води до регулярно обновяване на 
производствените мощности, гарантира 
високо качество на създаваната продукция, 
налага стандартите на здравословното 
хранене и опазването на околната среда. 
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