ПРОГРАМА
на
международна научно-практическа конференция на тема:
„Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“, която ще се проведе на
07.03.2019г.

09:00 – 09:30
Час

РЕГИСТРАЦИЯ
Лекция

Лектор

Модератор: доц.д-р Ботьо Захаринов

доц. д-р Янко Иванов
Заместник-министър
Министерство на земеделието, храните и
горите

10:00 – 10:30

Начало на Конференцията
Приветствени думи

проф. д-р Мариян Стевановски, PhD
Ректор на МИТ Университет

проф.д-р Пламен Бочков
Ректор на Нов български универститет

Час

Пленарен доклад

10:30 – 11:00

Визия за безопасността на храните в
Европа и България

Лектор

проф. д-р Георги Георгиев
Център за оценка на риска по
хранителната верига

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

Digital economy and its impact on the
digital transformation of companies

проф. д-р Мариян Стевановски, PhD

Намаляване на въздействието на
еднократните пластмасови продукти.
Новости и предизвикателства в
Европейското законодателство.

Антон Пейчев,

Ректор на МИТ Университет

Министерство на околната среда и
водите

доц.д-р Ангел Георгиев
12:00 – 12:30

Управление на рисковете при храните и
конкурентоспособността в туризма

Нов български университет
Департамент „Администрация и
управление“

12:30 – 13:00

Дискусия

13:00 – 13:45

Обяд

Храни и опаковките им
Секция

Модератори: д-р Мадлен Василева , д-р инж. Снежана Тодорова
Час

Лекция

Лектор

д-р Светлана Черкезова
14:00 – 14:15

Предизвикателството – загубата и
разхищението на храни

Център за оценка на риска по
хранителната верига

д-р Дора Петлова - Даскалова
14:20 – 14:35

Хепатит Е – подценяван риск за здравето
на хората

Център за оценка на риска по
хранителната верига

14:40 – 14:55

Устойчиви органични замърсители и
токсични метали в черноморски риби

М. Станчева, Ст. Георгиева,
Л. Македонски
Медицински Университет - Варна

15:00 – 15:30

КАФЕ ПАУЗА

ПОСТЕРНА СЕСИЯ
д-р инж. Снежана Тодорова

15:30 – 15:45

Пластмасови микрочастици: нов
проблем по хранителната верига

15:50 – 15:05

Запазване качествата на традиционното
и типично българско кисело мляко в
опаковки различни от полистирен

15:10 – 15:25

Полимерни материали за опаковане на
храни – кои от тях имат бъдеще?

Център за оценка на риска по
хранителната верига
д-р Диана Радева
Обединена млечна компания

проф. Невенка Манолова
Институт по полимери – БАН

15.25 – 15:40

Безопасност и екологичност на
бариерните опаковки, предназначени за
контакт с хранителни продукти

Стоян Георгиев Иванов- специалист
Маркетинг на ИНТРАМА Протек ЕООД

проф. Благица Цекова
МИТ Универзитет,
Участници с постер/без доклад

Факултет за менаџмент на еколошки
ресурси, Скопје, Република Македонија

доц. д-р Ботьо Захаринов
Нов български университет
Петар Петров

МИТ Универзитет,
Факултет за менаџмент на еколошки
ресурси – Скопје

д-р Миглена Пейчинова
Център за оценка на риска по
хранителната верига

проф. Владо Велкоски
МИТ Универзитет,
Факултет за менаџмент на еколошки
ресурси, Скопје

Даниела Беличовска
МИТ Универзитет
Факултет за менаџмент на еколошки
ресурси – Безбедност на храна,

Бојан Митровски
МИТ Универзитет

16:10 – 16:40

ВЪПРОСИ И ДИСКУСИЯ
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Риск мениджмънт в туризма
Секция

Модератори: доц. д-р Ангел Георгиев, гл. ас д-р Теодора Ризова
Час

Лекция

Лектор

проф. д-р Владо Велкоски
13:45 – 14:00

14.00-14.15

Management and implementation of the
HACCP Food Safety standards

Трговски центри поим развиток и
општествена улога

Декан на Факултетот за менаџмент на
еколошки ресурси МИТ Универзитет,
Скопје

Проф. д-р Ванѓел Дуновски
МИТ Универзитет – Скопје/Професор

Александар Дејановски

14.20-14.30

Процесот на менациранье со кредитните
ризици во Република МакедониJa

Доцент на Економски факултет, МИТ
Универитет, Скопје, Република
Македонија
Маријан Стевановски
Редовен професор на Економски
факултет, МИТ Унвиверитет, Скопје,
Република Македонија

14.35-14.45

14:50 – 15:00

Храната като обект на управление е
добавена стойност на туристическия
продукт

Влияние на интегрираните маркетингови
комуникации при налагане на устойчиви
хранителни продукти в туризма

проф. д-р Соня Милева
Международно висше бизнес училище

доц. д-р Соня Алексиева, Росен Петков
Нов български университет
департамент „Администрация и
управление“

15:05 – 15:15

Опаковките на шоколадовите изделиямотив за потребителски избор и
инструмент за конкурентоспособност на
организациите

доц. д-р инж. Кирил Радев, Габриела
Светославова- студент, БП „Управление
на бизнеса и предприемачество“
Нов български университет
департамент „Администрация и
управление“

доц. д-р Надежда Димова
15:20 – 15:30

Специфика на маркетинга на биохрани

Нов български университет,
департамент „Икономика“

15:30– 15:45

КАФЕ ПАУЗА

ПОСТЕРНА СЕСИЯ
доц. д-р Минчо Полименов,

16:00 – 16:15

Риск – мениджмънта в обслужващия
процес в ресторантьорската дейност

Бургаски университет „проф.д-р Асен
Златаров“
Катедра „Туризъм“
доц. д-р Еленита Великова

16:15 – 16:30

Сезонността като рисков фактор в
туризма

Университет за национално и световно
стопанство
Катедра“Икономика на туризма“

16:30 – 16:45

Инвестиционният процес в туризма

доц. д-р Надя Маринова
Нов български университет,
Департамент „Администрация и
управление“

MSc Anita Azeska (PhD Candidate)
16.45-17.00

Styles of decision making and management
and dimensions of personality of bank
managers

MIT University,
Faculty of Psychology

17:00 – 17:10

Същност и значение на извъндомашното
хранене и тенденции в развитието на
съвременното ресторантьорство

17:10 – 17:20

Ролята на вътрешния контрол и одит за
управлението на риска

гл. ас д-р Димчо Тодоров
Колеж по икономика и бизнес
администрация-Пловдив

гл. ас д-р Пламен Илиев
Нов български университет,
департамент „Икономика“

гл. ас д-р Милена Караилиева
17.20-17.30

Управление на риска и реинженерингово
проектиране в ресторантьорството

Нов български университет,
департамент „ Администрация и
управление“

17:30 – 17:45

Сравнителен анализ на риск
мениджмънта и контролинг концепцията

гл. ас д-р Ваня Хаджиева
Нов български университет,
Департамент „Администрация и
управление“

гл. ас д-р Теодора Ризова
17:45 – 18:00

Храните и международните стандарти на
ISO

Нов български университет,
департамент „Администрация и
управление“
гл. ас д-р Мария Иванова

18:00 – 18.10

18:10 – 18:20

Екологичност на храните и опаковките
им – предизвикателства пред социално
отговорните туристически предприемачи

Риск мениджър и анализ контролер –
сравнителен анализ

Нов български университет,
департамент „Администрация и
управление“

гл. ас д-р Ваня Хаджиева
Нов български университет,

департамент „Администрация и
управление“

гл. ас д-р Росица Христова
Чамова
Участници с постер/без доклад

Медицински университет – Варна
Катедра "Хигиена и
епидемиология"

д-р Албена Тонева- Стоянова
Медицински университет – Варна

Даниела Стоянова Николова –
Гелова
Областна дирекция по
безопасност на храните – гр.
Варна
старши инспектор в отдел
„Контрол на храните“

Димитър Василев Василев
Млекопреработвателно
предприятие „ Обединена млечна
компания“ ЕАД
гр. Пловдив, Мениджър на
контрол по качеството

Силвия Щинова
Млекопреработвателно
предприятие „ Обединена млечна
компания“ ЕАД, гр. Пловдив,
сътрудник отдел „Осигуряване на
качеството“

18:30 – 19:00

ВЪПРОСИ И ДИСКУСИЯ
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

