
ХIV-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
(предварителна)

26.10.2022 г. (сряда)
Национален дом на науката и техниката,
София, ул. Г.С. Раковски 108, 2 етаж, зала 3

09,30 – Регистрация
10,00 – Откриване

10,15 – Връчване наградите на конкурса Приз Пак 2022

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

11,00 – Очаквани промени, свързани с отпадъците от опаковки. Въвеждане
на депозитната система в България – Елеонора Юрукова, експерт в дирекция
„Управление на отпадъците и опазване на почвите“ при МОСВ

11,20 – Качество и безопасност на полимерните опаковки относно
специфичната миграция на бисфенол А, меламин и формалдехид – гл. ас. д-р
Светла Петрова, доц. д-р Валентина Багдасарян, Национален център по
обществено здраве и анализи

11.40 – Стратегия „От фермата до трапезата“. Аспекти, свързани с
опаковките на храните. – д-р Димитър Димитров, дирекция „Политики по
агрохранителната верига“, Министерство на земеделието

12,00 – Европейски подход (JA Best-ReMap) за използване на хранителната
информация върху етикета за мониториране на процеса на реформулиране –
проф. Веселка Дулева, началник отдел „Храни и хранене“ към НЦОЗА,
Национален координатор по хранене и диететика към МЗ, представител на
България в СЗО по хранене и хранителна политика

12,20 – 13,00 – Дискусия
13,00 – 14,00 Обяд

Партньори: МЗм, МОСВ , , ФНТС, УХТ, Храни и напитки България, АПБНБ, СПБ,
Медийни партньори: сп. „Целулоза и хартия“, сп. PROGRESSIVE, сп. „Опаковки и печат“,сп. „Полиграфия“



ВТОРА СЕСИЯ:

14,00 – Съдовете за еднократна употреба – история и перспектива – гл.ас.
д-р Иванка Добрева-Драгостинова, департамент „Дизайн“ в НБУ

14,20 – Ядивни филми – свойства, изисквания и производство – проф. Стефан
Стефанов, УХТ, председател на „Национална академия по опаковане“

14,40 – Лакови покрития за метални опаковки за храни – Мария Къртева,
Технически факултет, УХТ

15,00 – Пластик Пакт България – инициатива на отговорния бизнес в
България – Яна Иванова, изп. директор на Сдружение „Храни и напитки
България“

15,20 – Глобални тенденции в опаковките 2022 – Владислав Георгиев, Ремарк
Консултинг

15,40 – 16,00 – Дискусия по разглежданите теми

16,00 – Закриване

Конференцията се провежда с финансовата подкрепа на
Сдружение „Храни и напитки България“

и съдействието на: МЗм, МОСВ, БАБХ, Университет по хранителни
технологии, Институт по целулоза и хартия

Медийни партньори: сп. „Целулоза и хартия“, сп. „Опаковки и печат“,
сп. „Прогресив“, сп. „Полиграфия“

Партньори: МЗм, МОСВ , , ФНТС, УХТ, Храни и напитки България, АПБНБ, СПБ,
Медийни партньори: сп. „Целулоза и хартия“, сп. PROGRESSIVE, сп. „Опаковки и печат“, сп. „Полиграфия“


