VIII Национален конгрес по хранене
с международно участие

Варна, Св. Константин и Елена
МДУ “Фр. Ж. Кюри”
17-19 май 2007

Организира се от:
♦Българското научно дружество
по хранене и диететика
Уважаеми колеги,
Българското научно дружество по хранене и диететика организира VIII
Национален конгрес по хранене с международно участие, който ще се проведе от 17
до 19 май 2007 г. в гр. Варна - Св. Константин и Елена - МДУ “Фр. Ж. Кюри”.
Предвидени са три пленарни сутрешни заседания, посветени на актуални
проблеми в науката за хранене. В паралелни симпозиуми, кръгли маси и постерни сесии
ще бъдат дискутирани теми, посветени на различни аспекти от нутрициологията.
По време на конгреса ще бъдат представени утвърдени и нови асортименти
храни и напитки, хранителни добавки, фармацевтични препарати и др.
Организационният комитет ще осъществи и богата социална програма коктейл, официална вечеря, екскурзии в туристически обекти, посещения на
хранителни предприятия и др.
Заповядайте и бъдете с нас в морската ни столица Варна и един от елитните
курорти в близост до нея - “Св. Константин и Елена” от 17 - 19 май 2007 г.
Убеден съм, че ще имате интересни и незабравими срещи, активен обмен на
опит и знания, ползотворни научни дискусии по въпроси от науката за хранене и
приятен престой по време на конгреса.
Очакваме Ви!

Председател на организационния комитет на конгреса
Председател на Българско научно дружество по хранене и диететика
(проф. д-р Б. Попов, дмн)
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. д-р Божидар Попов, дмн
Зам. Председател: ст.н.с. д-р Донка Байкова, дм
Секретари:
Касиер:

д-р Ал. Пенков, дм, д-р Д. Христов, инж. М. Боев
доц. д-р Ев. Стойнев, дм

Членове:

ст.н.с. К. Ангелова, дм
инж. М. Бошев
ст.н.с. Л. Георгиева, дм
ст.н.с. д-р Р. Еникова, дм
проф. д-р С. Захариева, дмн
доц. д-р Ив. Златаров, дм
ст.н.с. д-р Бл. Йорданов, дм
доц. д-р П. Казанджиев, дм
д-р Св. Кирякова
доц. д-р И. Коцев, дм
ст.н.с. д-р М. Маринова, дм
проф. И. Мургов, дбн
доц. д-р. Д. Попова, дм
ст.н.с. Р. Цанев, дм

Секретариат :
гр. София - 1431
бул. “Акад. Ив. Ев. Гешов” 15, Медицински Университет
катедра “Хигиена, медицинска екология и хранене”
гл. ас. д-р Александър Пенков, дм
Секретар: тел/факс: 851 08 37
e-mail: bg_nutr_soc@yahoo.com
Web page: http://www.nutrsoc.dir.bg/
ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА :
1. Физиология и биохимия на храненето.
2. Състав и безопасност на храните.
3. Хранителна епидемиология. Съвременна диагностика на хранителения статус на
населението.
4. Съвременни хранителни технологии
5. Хранителни добавки.
6. Функционални храни. Безалкохолни, тонизиращи и алкохол-съдържащи напитки.
7. Хранителна политика.
8. Нови храни и медикаменти в лечението на съвременните заболявания. Хранителна
превенция и диетотерапия.
9. Актуални аспекти на затлъстяването и асоциирани заболявания. Метаболитен
синдром - профилактика и лечение.
10. Ентерално и парентерално хранене.
11. Вария.
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Дата на провеждане на конгреса: 17 – 19 май 2007 год.
Място на провеждане: Варна – МДУ “Фр. Ж. Кюри” – “Св. Константин и Елена”
Официални езици: български и английски
Важни дати
15 март 2007 год.
- краен срок за получаване на резюмета
- краен срок за ранна регистрация
15 април 2007 год.
- краен срок за хотелска регистрация
Регистрационна такса:
до 15 март 2007 г./ 50 лв.
след 15 март 2007 г./ 70 лв.
Регистрационната такса включва чанта с конгресни материали, коктейл и галавечеря, достъп до всички конгресни зали, кафе-паузи, дегустация на храни и напитки,
изложени от фирми по време на конгреса.
Такса за правоучастие може да се изпрати на следната банкова сметка:
БНДХД
1431 София
Бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов” 15
ЕГН/БУЛСТАТ - 121421060
Банков код – 30021040
Банков номер - 1000162615
IBAN - BG15STSA93000010117502
BIC код Банка ДСК - STSABGSF
МОЛ: Евгени Стойнев
или да се плати по време на регистрацията
ХОТЕЛСКА РЕЗЕРВАЦИЯ
(с включена закуска)
Предлагат се 2 категории хотели:
1. МДУ‘’Фр.Жолио-Кюри” *** - стая с 1 легло: 32 / 45 лв; стая с 2 легла: 44 / 56 лв
2. ‘’Естрея Палас’’ ****-

стая с 1 легло: 48 лв ; стая с 2 легла: 74 лв

3. ‘’Глория’’ ***-

стая с 1 легло: 45 лв; стая с 2 легла: 56 лв

Краен срок за хотелска резервация – 15 април 2007 год.
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П Р Е Д С Т А В Я Н Е Н А Р Е З Ю М Е ТА И П О С Т Е Р И
1. Представят се на български или английски език
2. Резюмето да бъде структурирано по следния начин:
- заглавие на резюмето с главни букви на български и английски
- автори с подчертаване името на представящия автор
- месторабота на авторите
- текстът да бъде до 200 думи
3. Под резюмето да се попълни желания начин за представяне: устно изложение или
постер и под кой № тема да бъде включено съобщението.
4. Резюметата се изпращат разпечатани на хартия с формат А4, придружени от файл
на дискета, подготвен с MS Word 2000, MS Word 2003 или по електронен път на
адрес:e-mail: bg_nutr_soc@yahoo.com
5. Адрес, телефон, факс и електронна поща за кореспонденция с авторите.
6. Краен срок за получаване на резюметата - 15 март 2007 г.
Устно представяне
- устното представяне да е с продължителност до 10 мин., а пленарните доклади до 20
мин.
- осигурени са шрайб-проектор и мултимедийна прожекция.
Постери
- всеки постер трябва да включва – заглавие на български и английски език, име на
авторите и тяхната месторабота.
- постерите да са с размер до 80 х 120 сm.
Резюметата, заедно със заявките, се изпращат в научния секретариат на конгреса.

