
   
 
 

Работна програма 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ – СПОДЕЛЕНА 

ОТГОВОРНОСТ 
 
 

14 Ноември 2007 г. 
Зала Витоша, Интер Експо и Конгресен Център, София 

 
 
09.30 ч. – Регистрация 
 
10.00 ч. – Официално откриване 

Министър на земеделието и продоволствието 
Зам.Министър на икономиката и енергетиката 
Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в 
България 
Федерация на пекарите 
Асоциация на месопреработвателите в България 
Асоциация на млекопреработвателите в България 

11.00 ч. - Кафе пауза 
 
11.30 ч. - Българското законодателство по безопасността на храните 

Доц. Д-р Пламен Моллов, Заместник – Председател на Комисията по земеделие и гори 
в Народното събрание 
 

11.50 ч. - Животновъдството в България. Преструктуриране на сектора във връзка с 
общата селскостопанска политика 

Цветан Димитров, Директор Дирекция “Аграрно развитие” , Министерство на 
земеделието и продоволствията  
 

12.10 ч. - Състояние на българската месна индустрия след присъединяването на 
България към ЕС 

Д-р Светла Чамова, Изпълнителен директор на  Асоциацията на 
месопреработвателите в България 

 
12. 30 ч.  - Предизвикателства пред млечния сектор след присъединяването на България 
към ЕС 

Диляна Славова, Изпълнителен директор на Националната асоциация на 
млекопреработвателите 
 

Конференцията се провежда с любезното съдействие на  
Партньорски проект между Асоциацията на балканските търговски палати и Асоциацията на 

германските търговско-индустриални камари /ABC - DIHK/ 



 
12.40 ч. - Безопасност на храните - от погледа на преработвателите 

Константин Ламбрев, председател на Асоциацията на преработвателите на плодове 
и зеленчуци в България и собственик на фирма “Конекс-тива” ООД 
 

13.00 ч. - Вътрешна проследяемост    по изискванията на регламент 178/2002 
Инж. Павлина Лилова, Главен експерт – технолог, Асоциация на 
месопреработвателите в България 

 
13.20 ч. - Анализ на проблемите при прилагане на регламент 2073 в България 

Доц. Д-р Йордан Гогов, с.т.н.с, експерт по безопасност на храните в НДНИВМИ 
 
13.40 ч. – Кафе пауза 
 
14.00 ч. - Изисквания към етикиране на храните 

с.н.с. Д-р В. Дулева 
 

14.20 ч. - Безопасността на млякото и млечните продукти 
Доц. д-р Радка Власева, Експерт към Националната агенция на млекопреработвателите 

 
14.40 ч. -..... 

Богомил Николов, Българска национална асоциация на потребителите 
 

15.00 ч. -...... 
Хенрих Майер Жарболе, Съветник на Министъра на земеделието и продоволствията 
по ветериналните въпроси 

 
15.20 ч. - Коктейл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференцията се провежда с любезното съдействие на Партньорски проект между  
Асоциацията на Балканските търговски палати и Асоциацията на германските търговско-индустриални 

камари /ABC - DIHK/ 


