
 

 

      СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ        
 

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ  
в БЪЛГАРИЯ 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ   
 

П О К А Н А  
 
СЪЮЗЪТ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ  и ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ в БЪЛГАРИЯ организират съвместно с  
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  

и с любезното съдействие на Съюз на изобретателите в България 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  

„ИНОВАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ” 

18 ноември 2021 год.  
 

Поради въведените противоепидемични мерки, конференцията ще се проведе в 
ON-LINE формат 

ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ-ЛЕКТОРИ ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ В СБОРНИК НА 
ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ С ISSN НОМЕР

 
ТЕМИ: 

 Основни тенденции в развитието на иновациите в хранителната индустрия     
 Индустриалната собственост като елемент на иновационния процес  - нови 
гъвкави инструменти за бъдещето развитие на политиката на качеството. 
Регистрация на защитени географски означения и  храни с традиционно специфичен 
характер. 
 Хранителните добавки и добавки в храни – нови законодателни изисквания 
 Иновации в опаковките на храните 
 Възможности за подпомагане на бизнеса от програми и проекти. Финансиране и 
субсидиране на иновационни проекти 
 Иновациите в ХВП – споделяне на опит от водещи фирми и научни звена 
 Разработки на нови продукти на млади учени и студенти в областта на ХВП  
 
ЦЕЛ на конференцията:  Запознаване на участниците с актуалните проблеми, свързани с най-новите изисквания към 
производителите на храни, напитки, добавки, машини и др. Представяне на нови продукти и технологии от хранителния 
бранш.Дискусия по всички въпроси, вълнуващи производителите от хранителния бранш  
 

 Настоящата конференция и докторантска научна сесия е организирана с 
подкрепата на проект „Strengthening  the research  excellence  and innovation capacity  of  the  University  of  
Food  Technologies  - Plovdiv through the sustainable development of tailor-made food systems with programmable 
properties“, част от НП „Европейски научни мрежи“, финансиран от Министерство на образованието и 
науката на Република България.  
 



 
Участници: Конференцията ще бъде полезна за млади научни работници и специалисти от ХВП, студенти, 
докторанти,собственици на фирми, управители, мениджъри по качеството, производствени и търговски директори на 
предприятия, вътрешни одитори, специалисти от производствени отдели, РЗИ и БАБХ, научни звена, заведения и други 
специалисти от предприятия в различните браншове на ХВП, както и за опаковки, опаковъчни материали, машини и 
апарати за ХВП., търговци на едро и дребно и др. 
 

    четвъртък ,  18  ноември,  2021 г.  
9:00-10,00 Регистрация -  УХТ,  аудитория Хоризонт, Бл. 2 он лайн 
10:00                  Откриване на Конференцията   
10,00 – 17,00   Презентации  на тема: 
• Иновациите в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи.Регистриране на 
нови продукти и  защита от нелоялна конкуренция на новите продукти 
• Основни тенденции в развитието на иновациите в хранителната индустрия 
• Индустриалната собственост като елемент на иновационния процес  - нови гъвкави инструменти 
за бъдещето            развитие на политиката на качеството. Регистрация на защитени географски означения 
и  храни с традиционно специфичен характер . 
• Хранителните добавки и добавки в храни – регулиране и съвременни законодателни изисквания. 
• Иновации в опаковките на храните 
• Възможности за подпомагане на бизнеса от програми и проекти.Финансиране и субсидиране   
                  на иновационни проекти 
• Иновациите в ХВП – споделяне на опит от водещи фирми и научни звена 
• Разработки на нови продукти на млади учени, студенти и ученици в областта на ХВП  
• Кръгла маса -  въпроси към лекторите 
• Закриване на  Конференцията и раздаване на сертификатите 
За лектори на Конференцията са поканени водещи експерти и специалисти от ведомства и институти в 
страната по предварително посочените теми! 
 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ в конференция 18.11.2021 
Име и фамилия  ……………………………………………………..…ЕГН…………………...... 
Месторабота …………........................................бранш.........   Длъжност.....……….....тел............. 
Данни за фактура: П.Код…………град………………………ул.№…………………………………............. 
ИН по ДДС …………………......................................М.О.Л. ………………….…………… 
Дата ……………………                                                        Подпис:......................................... 
Тази заявка следва да се изпрати в срок до  12.11. 2021  г. на адрес: 
София 1000, ул. Раковски 108, офис 408, Съюз по хранителна промишленост  
УКАЗАНИЯ 
1. Заявката за участие съгласно приложения формуляр се изпраща в срок до 12.11. 2021 г.  заедно с 
копие от платежното нареждане за преведена такса. Те се приемат по телефон, факс или  
e-mail: ufi_sb@abv.bg 
Без такса за участие - научни работници, преподаватели  от учебни заведения, аспиранти, 
докторанти, студенти и ученици, БАБХ, министерства, не плащат такса за участие. 
3. Регистрацията на участниците е на 18.11.21 год.от 9,00 до 9,50 часа  в  
4. Конференцията се провежда от 10,00 до 17,00  часа на 18.11.2021 год. он лайн 

След получаване на заявка от страна на желаещите за участие, ще ви бъде 
изпратен линк за участие в Конференцията! 

                              
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:                                                                              
Съюз по хранителна промишленост 
София 1000, ул. Раковски 108, офис 408 
тел: (02) 987-47-44,        GSM 0888 72 24 82;   инж. Бургуджиева,  e-mail: ufi_sb@abv.bg 

 Настоящата конференция и докторантска научна сесия е организирана с 
подкрепата на проект „Strengthening  the research  excellence  and innovation capacity  of  the  University  of  
Food  Technologies  - Plovdiv through the sustainable development of tailor-made food systems with programmable 
properties“, част от НП „Европейски научни мрежи“, финансиран от Министерство на образованието и 
науката на Република България.  
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