01 Юни 2010 г.

15 - 16 юни 2010 г., хотел Шератон, София

ден първи - 15 юни 2010, вторник
15:30 - 17:30

Регистрация

зала Роял 3
17:30
19:00

Откриваща
Мястото на България на хранителна карта на Европа
сесия
Говорители Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните
Симеон Дянков, зам. министър-председател и министър на финансите (поканен)
Иво Маринов, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма
Д-р Тенчо Тенев, главен държавен здравен инспектор на Република България
Франко дел Фабро, изпълнителен директор, Крафт Фуудс България
Модератор
Георги Табаков, председател, Български икономически форум

19:00 - 20:30

Коктейл

ден втори - 16 юни 2010, сряда
зала Роял 2
09:00
10:15

Сесия 1

Финансиране на проекти в областта на хранителната индустрия
Ще бъдат представени възможностите за финансиране от публични източници като
ДФЗ, Програма за развитие на селските райони, Програма Конкурентоспособност

Говорители Цветан Димитров, зам.-министър на земеделието и храните
Марияна Велкова, изпълнителен директор, Агенция за малки и средни предприятия Програма "Конкурентоспособност"
Диана Трифонова, държавен експерт, Дирекция "Развитие на селските райони",
Министерство на земеделието и храните - Програма за развитие на селските райони
Любомир Малчев, гл. експерт, Държавен фонд "Земеделие" - "Промоционални програми на
земеделски и хранителни продукти"
Кирилка Бекриева , и.д. началник сектор „Месо и пчеларство”, Държавен фонд "Земеделие" "Възможности за финансиране по "Национална програма по пчеларство за
тригодишния период 2008 - 2010 г." и схемите за интервенции на пазара на месо"
Никола Христович, председател, Съюз на инвеститорите - "Сравнителен анализ на
изискванията и подходите за разработване на проекти за храни и напитки по линията
на Програмата за развитие на селските райони и на ОП "Конкурентоспособност"
Модератор

10:15 - 10:30
10:30
11:45

Евгений Иванов, генерален мениджър, "Евроконсултантс България СА" АД
Кафе-пауза с Макдоналдс

Сесия 2

Ролята на международните вериги за състоянието на българския пазар
Влияят ли междунар. вериги за развитието на пазара. Нови тенденции в продажбите.
Собствени марки на търговските вериги. Ваучери за храна
Говорители Катя Джатова, главен редактор, сп. Progressive
Кремена Радулова и Владислав Цанев, Нилсен - Собствени марки на търговските
вериги
Емилиян Абаджиев, гeнерален директор, Метро Кеш енд Кери България
Чавдар Ваклев, генерален директор на Чек Дежене България - "Ваучерите за храна генератор на покупателна способност и по-добър начин за здравословно хранене"
Модератор Катя Джатова, главен редактор, сп. Progressive
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12:00
13:15

Сесия 3

Опаковане и етикетиране на храните и напитките
Изисквания и тенденции в съвременните опаковки. Маркиране на продуктите.
Оползотворяване на отпадъци от опаковаки
ст.н.с. д-р Веселка Дулева, дм, ръководител секция "Хранене и обществено здраве",
Говорители Национален център по опазване на общественото здраве - "Законодателни изисквания
при етикетиране на храните"
Стефан Стефанов, Университет по хранителни технологии и Секретар на Национална
Академия по опаковане-България - "Съвременни тенденции в опаковането на храни и
напитки"
Милен Димитров, прокурист, Екобулпак АД
Станислав Разпопов, изпълнителен директор, Дунапак Родина АД - „Дунапак Родина” –
съвременни решения в опаковането"
ст.н.с. д-р Веселка Дулева, дм, ръководител секция "Хранене и обществено здраве",
Модератор
Национален център по опазване на общественото здраве

13:15 - 14:15

14:15
15:30

Сесия 4

Значение на добрата храна за развитието на туризма
Качеството на храната - предпоставка за добър туристически продукт.
Традиционната българска кухня - фактор за открояване на туристическата
дестинация. До къде стигна виненият туризъм в България
Говорители Иво Маринов, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма
Поли Карастоянова, изпълнителен директор, Национален борд по туризъм
Жоро Иванов, президент на Евро-Ток България, вице президент на Евро-Ток
Интернационал и Почетен готвач на Президента на Р. България - “Кулинарията, като
ключов фактор в развитието на българския туризъм”
Константин Маджаров, председател, Регионална лозаро-винарска камара "Тракия" "Пътища на виното - форма на развитие на вътрешния туризъм"
Модератор

15:30 - 15:45

15:45
17:00

Обяд - зала Роял 1

Кафе-пауза с Макдоналдс

България - нето вносител или нето износител на храни през следващото
десетилетие. Технологии за модерно земеделие
Говорители Дирекция "Агростатистика и стратегии", Министерство на земеделието и храните
Радослав Христов, председател, Асоциация на зърнопроизводителите
Михаил Велков, изпълнителен директор, Асоциация на млекопреработвателите
Представител, Държавен фонд "Земеделие" - "Схемите за възстановявания при износ,
които прилага ДФ "Земеделие"
Евгений Иванов, генерален мениджър, "Евроконсултантс България СА" АД и Кирил
Желязков, главен директор, Българската стопанска камара
Модератор: Кирил Желязков, главен директор, Българската стопанска камара

Сесия 5
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зала Роял 3
Кръгла
маса 1

Качество и безопасност на храните и напитките
Напредък при въвеждане на стандарти и добри практики. Сертифициране. Контрол от
страна на държавните органи

10:00
11:30

Част 1

Качество и безопасност при производство и преработване на храните и напитките

Домакин

Крафт Фуудс България
д-р Венцеслава Тасева, директор на Дирекция "Здравеопазване на животните и
безопасност на храните", Министерство на земеделието и храните
д-р Любомир Кулински, директор на Дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен контрол",
Национална ветеринарномедицинска служба
Дамян Лазаров, председател, Комисия за защита на потребителите
Силва Ненчева, Крафт Фуудс България
Милена Вергова, мениджър Качество и безопасност на храните, Данон Сердика АД
Милена Добранова, директор "Операции", Белла България
ст.н.с. д-р Тери Врабчева, ръководител на Фокалния център на Европейският орган по
безопасност на храните и ръководител Направление "Храни и хранене" в Национален
център по опазване на общественото здраве

Модератор

11:30 - 11:45

11:45
13:15

Част 2

Кафе-пауза с Макдоналдс

Качество и безопасност на храните и напитките в търговската мрежа и заведенията
за хранене
д-р Венцеслава Тасева, директор на Дирекция "Здравеопазване на животните и
безопасност на храните", Министерство на земеделието и храните
д-р Любомир Кулински, директор на Дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен контрол",
Национална ветеринарномедицинска служба
д-р Нелия Микушинска, началник Сектор "Здравен контрол върху безопасността на
храните", Министерство на здравеопазването
Богомил Николов, изпълнителен директор, Асоциация Активни потребители
представител, SGS

Модератор

13:15 - 14:15

14:15
15:45

Кръгла
маса 2

Модератор

15:45 - 16:00

Обяд - зала Роял 1

Околна среда и производство на храни и напитки. Биопродукти. ГМО
Потенциал на България за екологично земеделие. Биопродукти - традиции,
потребителски нужди, пазарен дял. Храни с традиционно-специфичен характер
Стела Виткова, държавен експерт в дирекция ,,Растениевъдство”, МЗХ - Национален план
за развитие на био-земеделието
Ради Стамболов, вице-президент, Евро-Ток България - “Възможности за фирмите
производителки и защита на потребителите на европейския пазар на биологични
продукти и на продукти с маркировка за гарантирано качество и произход –DOP, IGP,
STG”
д-р Стоилко Апостолов, управител, Фондация за биологично земеделие "Биоселена" Биопродукти - традиции, потребителски нужди, сертифициране
Кирил Вътев, председател, Сдружение "Храни с традиционно специфичен характер"
Д-р Ивелин Ризов, държавен експерт в отдел "Безопасност на фуражи, ГМО и одит на
официалния контрол" и Силвия Бакърджиева, младши юрист консулт в отдел "Координация
на лабораторната дейност и система за бързо съобщаване", МЗХ
Веселина Ралчева, председател, Българска асоциация "Биопродукти"

Кафе-пауза с Макдоналдс
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16:00
17:30

Кръгла
маса 3

Здравословното хранене - необходимост, легенди и бизнес
Променят ли се навиците на българина по отношение на здравословното хранене. "За"
и "против" хранителните добавки. Консумация на риба и морски продукти в България

проф. Д-р Божидар Попов, председател, Българско дружество по хранене и диететика
Любов Върлова, Евро-Ток България - Европейското сдружение на професионалните готвачи
- “Гастрономичната интелигентност в полза на здравословното хранене”
ст.н.с. д-р Веселка Дулева, Национален център по опазване на общественото здраве Хранителни добавки - съвременни аспекти на регулирането им.
Георги Гуторанов, началник сектор в отдел “Управление и мониторинг на рибарството” и
Ивелина Бекчиева, началник отдел “Европейски и международни дейности”,
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
д-р Константин Траев, мениджър Връзки със здравни институции, Данон Сердика АД
Модератор: проф. Д-р Божидар Попов, председател, Българско дружество по хранене и диететика
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