форум

Опаковката ли!
Че то е много просто…
Обръщаме ли достатъчно внимание на този извънредно важен
в днешно време атрибут на нашата храна и напитка?
Като че ли все още опаковката е проблем,
недооценяван достатъчно от отрасъл ХВП у нас.
Всъщност, колко важна е опаковката, какви проблеми тя може да разреши и какви проблеми
създава, бяха част от темите на Научно-практическата конференция, посветена тази година на
темата „Съвременни тенденции в опаковането на храни и напитки за тяхната безопасност и екологичност на опаковките“. Организирана от Кооперация ХВП за трети път, тя вече
е неразделна част от набиращия все по-голяма
популярност Национален конкурс за най-добра
опаковка Приз Пак.
Но да се върнем на Конференцията, която събра представители на повече от 20 фирми, производителки на храни и напитки, на опаковки и
материали за опаковане. Трябва да се отбележи
и интересът, който проявиха и специалисти от
ведомствата, наблюдаващи и отговарящи за отД-р Димитров
от МЗХГ в
поредното си
включване в
дискусията
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расъла. Тук е мястото да цитирам част от приветствието към конференцията, поднесено от името
на доц. д-р Янко Иванов, директор на Центъра за
оценка на риска в хранителната верига:
„…Вярвам, че дискутираните теми, изключителната им актуалност, обмяната на опит
и идеи ще позволят да намерите отговор на
много въпроси от Вашата практика и да обогатите професионалните си знания.
Убеден съм, че на днешния форум ще бъдат
поставени въпроси и предложени решения относно повишаване качеството на материалите
и предметите, предназначени за контакт с храните, чрез което да се гарантира безопасността на храните, за които те са предназначени,
както и че ще се дискутират и конкретни мерки
за реализиране на тези цели. Тази конференция
ще даде възможност за ползотворна дискусия
между компетентните органи, научните организации и бизнеса.“
И наистина, интересните теми, представени
от специалисти от БАБХ, МОСВ, ЦОРХВ, НЦОЗА,
Нов български университет и Института по целулоза и хартия не само обогатиха познанията, но
и предизвикаха дискусии по наболели актуални теми, свързани с опаковките. Проблемите за
миграцията на вещества от опаковката към храната, съдържаща се в нея, а оттук и проблемите
за лабораторното обслужване и възможностите
на нашите лаборатории, както и за стойността на
извършваните от тях услуги. Не бе подмината и
болната тема за кофичките за кисело мляко, като 

форум

Анжела Христова показа различни
интересни новости за кетъринг
обслужването



акцентът бе поставен върху необходимостта да
се съобразяваме с динамичното развитие на науката и практиката в наши дни. Дискутиран бе и
въпросът за миграцията при хартиените опаковки и за тенденциите за нейното намаляване.
Активното и компетентно отношение по провокираните от презентациите въпроси на д-р Димитър Димитров, държавен експерт в дирекция
„Политики по агрохранителната верига“, проф.

Йордан Гогов, експерт по безопасността на храните, д-р Румяна Йорданова от БАБХ, доц. Валентина Багдасарян от НЦОЗА, Антон Пейчев от
МОСВ, както и на присъстващите специалисти
от практиката, превърна форума в наистина полезна и обогатяваща среща между експертите от
държавните структури и от производството.
Голям интерес предизвикаха и презентациите,
свързани с опаковките за храни и напитки с вложена допълнителна функция, както и тези, предназначени да придадат на храните и напитките вид на
красив подарък. Силно впечатление направиха и
представените от Анжела Христова, член на УС на
Националната академия по опаковане, най-нови
тенденции, идващи предимно от скандинавските
страни, при опаковките за полуготови храни, както и за кетъринг обслужването.
Данните от интересно проучване за отношението на потребителя към опаковките на храни и
напитки, изнесени и коментирани от проф. Гогов
сложиха интересен и полезен за всички акцент
на финала на Конференцията. Много от присъстващите проявиха интерес и към същността и характера на конкурса за най-добра опаковка Приз
Пак, като подчертаха навременността и ползата
както от конкурса, така и от конференцията, обогатила ги с информация и провокирала интересни идеи за тяхната бъдеща работа.
Петко Делибеев

ФНТС ВИ ПРЕДЛАГА
КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ:
Специалисти-консултанти за разработване на проекти, свързани с
технологични иновации, финансова политика, патентна защита и др...
Федерацията на научно-техническите
съюзи ще ви осигури конферентни и
изложбени зали, симултанна техника,
отлични възможности за провеждане на
вашите събития, промоции, коктейли.
Спестете време, средства и енергия
като се възползвате от комплексните
услуги на Федерацията и удобните зали
от 18 до 300 места, в центъра на София.

Зала №4
Делнични дни

Зала,

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

брой места
Зала №2 /40 места/

до
до
над
до
над
2 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа
99 лв. 195 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №3 /90 места/

180 лв. 275 лв. 350 лв. 350 лв. 425 лв.

Зала №4 /250 места/
Зала №105А /54 места/

375 лв. 475 лв. 475 лв. 575 лв.
99 лв. 195 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №108
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69 лв.

89 лв. 105 лв. 135 лв.

Зала №302 /14 места/

65 лв.

89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.

Зала №312 /25 места/

65 лв.

89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.
Цените са без ДДС !

Зала №3
12

Почивни и
празнични дни

София, 1000 , ул. „Г. С. Раковски” №108
Национален дом на науката и техниката
тел: 02/ 987 72 30; 02/ 987 72 30 БЕЗПЛАТНО, факс: 02/ 987 93 60

