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проф. д.т.н. инж. Николай Менков
проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова
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доц. д.н. инж. Венелина Попова
доц. д.н. инж. Галин Иванов
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доц. д-р Атанаска Тенева
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„ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ - 2019”
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Секретариат
д-р инж. Аделина Богоева
Даниела Атанасова
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Иванка Кунева
Магдалена Дамянова
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ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Хранителна наука и технология
Секция „Наука и технология на храните от растителен
произход”
Секция „Наука и технология на храните от животински
произход”
Секция „Храни, хранене и диететика“
Секция „Наука и технология на напитките”
Секция „Наука и технология на тютюневите изделия,
парфюмерията и козметиката”

2. Химия, микробиология, биотехнология и
безопасност на храните

Секция „Хранителна химия и микробиология”
Секция „Хранителни биотехнологии и нанотехнологии”
Секция „Анализ и контрол на хранителни продукти”
Секция „Безопасност на храните ”
Секция „Екология и токсикология на ХВП и биотехнологичната промишленост”

3. Хранителен процесен инженеринг

Секция „Приложна математика и статистика”
Секция „Приложна физика ”
Секция „Техническа механика в ХВП и биотехнологичната
промишленост”
Секция „Процеси и апарати за ХВП и биотехнологичната
промишленост”
Секция „Машини и апарати за ХВП и биотехнологичната
промишленост”
Секция „Енергетика и енергийна ефективност на ХВП и
биотехнологичната промишленост”
Секция „Автоматизация на процесите в ХВП и
биотехнологичната промишленост”
Секция „Електроника и електротехника, приложими в ХВП
и биотехнологичната промишленост”
Секция „Компютърни системи и технологии в ХВП и
биотехнологичната промишленост”

4. Кетъринг, туризъм, лингвистика и икономика
на ХВП
Секция „Кетъринг”
Секция „Туризъм”
Секция „Икономика на ХВП и биотехнологичната
промишленос”
Секция „Индустриален мениджмънт на ХВП и
биотехнологичната промишленост”
Секция „Лингвистика и обучение”

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: английски и български

ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
Ранни такси - платими до 30 юни 2019 г.
 делегати - преподаватели или
изследователи - 150 лв. (€ 75)
 делегати - докторанти или студенти 50 лв. (€ 25)
 придружаващи лица 80 лв. (€ 40)
 преподаватели и служители на УХТ
участващи без доклад - 50 лв. (€ 25)
В таксата се включват материалите на
конференцията (програма, сборник с
абстракти, помощни материали, талони за
кафе-паузи и официална вечеря).
Късни такси - платими от 1 юли 2019 г. до
30 Септември 2019 г. – завишени с д о 50%:
 делегати - преподаватели и
изследователи - 200 лв. (€ 100)
 делегати - докторанти или студенти –
80 лв. (€ 40)
 придружаващи лица 100 лв. (€ 50)










ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИЯТА ВИЖ:
http://scienwork.uft-plovdiv.bg/instructions



 участници без доклад - преподаватели и

служители на УХТ - 80 лв. (€ 40)
Таксите се плащат по банков път:
Бенефициент: УХТ, гр. Пловдив, такса за
Конференция – 2019 SWUFT (номер)
Банкова сметка на УХТ:
IBAN: BG53CECB97903180002900
SWIFT BIC: CECBBGSF
Банка: Централна Кооперативна Банка АД,
клон Пловдив
Моля посочете
вашите данни за
фактура в
регистрационната форма на електронната платформа институция, адрес, материално отговорно лице и ЕИК на
юридическото лице.
Задължително посочете SWUFT номера, под който е
заведен абстрактът Ви в редколегията. Този номер ще
получите по електронната поща след подаване на заявката
за участие.

ВАЖНИ СРОКОВЕ
30.06.2019 г. - Регистрация и изпращане
на заявки за участие, придружени с
пълен текст на резюмето (abstract),
адрес за кореспонденция и e-mail.
15.07.2019
г.
–
Получаване
на
потвърждение
SWUFT
(номер)
от
организационния комитет, че заявката
Ви е приета.
30.06.2019 г.
Срок за заплащане на
ранна такса.
31.07.2019 г. – Изпращане на пълен
текст
на
научното
съобщение
(включително таблици и графики в word
.docх формат).
30.09.2019 г. - Краен срок за плащане на
късна такса.





ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Не
се
ограничават
авторите
самостоятелно или в колектив да
представят, колкото доклада пожелаят.
Изисква се за всеки доклад да е платена
отделна такса за правоучастие.
Стриктно да са спазени и указанията за
обем и оформяне на представените
ръкописи.
Подробни указания може да намерите
на адрес:
http://scienwork.uft-plovdiv.bg/vhod

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА
РЪКОПИСИТЕ
Участниците трябва да заявят желанието
си за публикуване, като качат файла на
ръкописа си на електронната платформа на
конференцията, след заплащане на таксата
за правоучастие.

Представените ръкописи трябва да бъдат
авторски, да не са публикувани или
изпратени за публикуване в други научни
списания, или сборници от научни форуми.
Строго ще се следи за плагиатство в
текстовете! Ръкописите трябва
да се
подготвят на Microsoft Word. За информация
и указания за подготовка на ръкописите виж:
http://scienwork.uft-plovdiv.bg/instructions
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОСОЧЕНИЯ
МАКЕТЕН ФАЙЛ на адрес:
http://scienwork.uft-plovdiv.bg/maket
Приемат се ръкописи само на английски
или
български език. Страниците да не
бъдат номерирани. Материали, които не са
форматирани,
съгласно
посочените
изисквания, няма да бъдат приемани. По
преценка
на
редколегията,
подбрани
ръкописи, които са преминали процес на
независимо
рецензиране,
ще
бъдат
насочени за публикуване в списание Food
Science and Applied Biotechnology, 2019,
Volume
3.
Останалите
одобрени
от
редколегията ръкописи на английски,
преминали
процес
на
независимо
рецензиране, ще бъдат публикувани в
списание Scientific Works of UFT, 2019,
Volume 66, а тези на български език – в
списание ХВП в един от броевете издавани
през 2020 г.
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
4002 Пловдив, УХТ,
бул. “Марица” № 26
за Научна конференция – 2019
Интернет адрес на УХТ:
www.uft-plovdiv.bg
За въпроси, мнения и препоръки ползвайте
адрес:
http://scienwork.uft-plovdiv.bg/question

