
ХIII-та Научно-практическа конференция:

ТЕНДЕНЦИИ В ОПАКОВАНЕТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ –

ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ, ЕКОЛОГИЯ И НОРМАТИВНА УРЕДБА

П Р О Г  Р А  М  А

20.10.2021 г. (сряда)
Национален дом на науката и техниката, (присъствено и онлайн)
София, ул. Г.С. Раковски 108, 2 етаж, зала 3

09,30 – Регистрация

10,00 – Откриване и връчване на грамоти на заслужили дейци на
списанието, рекламодатели и спонсори по случай 70 годишният юбилей
на сп. ХВП

10,30ч – Връчване наградите на конкурса Приз Пак 2021

ПЪРВА СЕСИЯ:
Модератор: Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение „Храни и
напитки България”

11,00 – Основни мерки по прилагане на Директива (ЕС) 2019/904 за
намаляване въздействието на еднократните пластмасови продукти в
българското законодателство – Антон Пейчев, експерт в дирекция
„Управление на отпадъците и опазване на почвите при МОСВ“

11,20 – Анализ на стирен мономер и пластификатори в опаковки за кисело
мляко – доц. д-р Валентина Багдасарян, гл. ас. д-р Светла Петрова, Национален
център по обществено здраве и анализи

11.40 – Безалкохолната индустрия – Визия за кръговост 2030 – Жана
Величкова, председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни
напитки

12,00 – Гликолиза на отпадъчен ПЕТ при конвенционално и микровълново
нагряване в присъствието на Титанов(IV) фосфат катализатор – Симона
Захова, Институт по полимери при БАН

12,30 – 13,00 – Дискусия

13,00 – 14,00 Обяд



ВТОРА СЕСИЯ:
Модератор: Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на
производителите на безалкохолни напитки в България

14,00 – Електронната търговия, законодателство и предизвикателства –
инж. Нели Тодорова, главен експерт Дирекция „Контрол на храните“ БАБХ

14,20 – Проблеми на опаковането на хранителни продукти, предлагани чрез
електронна търговия и влиянието на съвременните условия (пандемията) –
проф. Стефан Стефанов, УХТ, председател на Национална академия по
опаковане

14,40 – Отлетите опаковки и тяхното приложение в нашето съвремие –
Владислав Георгиев, ХТМУ

15,00 - 15,30  ч Кафе – пауза

15,30 – Опаковката за храни и напитки в контекста на детските възприятия –
гл.ас. Иванка Добрева-Драгостинова, НБУ

15,50 – Интелигентните опаковки - настояще и бъдеще – Огнян Бекяров,
Ремарк консултинг

16,10 – 16,30 – Дискусия по разглежданите теми

16,30 – Закриване

Конференцията се провежда с финансовата помощ на Асоциация
на производителите на безалкохолни напитки

и съдействието на: МЗХГ, МОСВ, БАБХ, Университет по хранителни
технологии, Институт по целулоза и хартия, Сдружение „Храни и напитки
България“

Медийни партньори: сп. „Целулоза и хартия“, сп. „Прогресив“,
сп. „Опаковки и печат“, сп. „Полиграфия“, в. „Мляко плюс“, Бюлетин за
месото

МОЛИМ ДА СПАЗВАТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ !


