
 П Р О Г Р А М А
ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

„БИОЗЕМЕДЕЛИЕ 2020 - ПЕРСПЕКТИВИ“

I ЧАСТ
26 февруари, от 10:00 ч., в зала България, Международен Панаир, гр. Пловдив
Организатори: ВУАРР и БАБ

09:30 – 10:00 Регистрация 
10:00 – 10:30 Официално откриване и връчване на „Лауреат Биофактор“
10:30 – 10:45 Биологичното производство в България - състояние, тенденции, перспективи

експерти от МЗХ, Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“
10:45 -11:00 Насърчаване  на  устойчиви  инициативи  за  съчетание  на  биоземеделие  и

регионален туристически продукт. Успешни примери. 
-  доц. д-р Златка Григорова, Благовеста Василиева, Благой Тодоров, Здравка
Смиленова

11:00 – 11:10 Представяне на проект „ Go, Get, Eat Organic!”
Албена Симеонова, БАБ

11:10 – 11.20 Прилагане  на  мярка  10  „Агроекология  и  климат“,  мярка  11  „Биологично
земеделие“ и мярка 12 „Натура 2000“ през първата година на новия програмен
период - анализ, проблеми, казуси.
Експерти от Дирекция „Развитие на селските район“ на МЗХ 

11:20 – 11:40 Изпълнение на инвестиционните мерки на ПРСР 2014-2020
- Мерки 4.1, 4.2 - първи прием: ранкинг, изводи, казуси. Предстоящи изменения

в нормативната уредба. Предстоящи приеми през 2016 г.
- Мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 
Дирекция „Развитие на селските райони“ на МЗХ 
Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ 
Експерти от ДФЗ  

11.40 - 11.50 Предстоящи приеми на проекти по мерки от ПРСР
Мярка 16.1 иновации и връзка между практика и наука   
Дирекция „Развитие на селските райони“ на МЗХ 

11.50 - 12.00 Прилагане на схемата за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци през 2015 г.
- проблеми, изводи, изменения в нормативната уредба, 
Дирекция „Директни плащания и схеми за качество“ 

12.00 -12.10 Кампания по директни плащания през 2016 – новости; Поземлени отношения -
регистрация, споразумения по чл.37, земи от ОПФ и ДПФ
 Дирекция „Поземлени отношения и комасация“ 
 Експерти от ДФЗ 

12.10 - 12.20 Управление лични финанси презентация от експерт
12.20 - 12.30 Презентация ПИБ 
12:30 -13:30 Дискусионен панел с въпроси към експертите от присъстващите

II ЧАСТ   
26 февруари, от 14:00 ч., в зала България, Международен Панаир, гр. Пловдив
Организатори: ССА, МЗХ, БАБ
Дискусионен форум „Разширяване на диалога между наука-земеделски бизнес- 
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общество“
13:30 – 14:00 Регистрация 
14:00 – 14:20 Проблеми свързани с производството на биологични семена в България и със

специализирана селекция 
- доц.д-р Виолета Божанова, ССА

14:20 – 14:40 Нови български препарати- фитостимулатори на органична основа
- доц.д-р Илияна Петрова, ИКХТ гр. София

14:40 – 15:00 Регламенти в областта на биологичното животновъдство и хуманното отношение
към животните
- доц.д-р Соня Иванова

15:00 – 15:20 Методи за малцуване и пивоварене на лимец
- проф.д-р Валентин Бъчваров, ИКХТ

15:20 – 15:40  Инициатива  за  създаване  на  съвместна  българска  технологична  платформа
„Биологично земеделие“

15:40 – 17:00  Работна среща на организаторите на събитието

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ
www  .  bgbio  .  org; e-mail: bgbio  .  org  @  abv  .  bg, тел.  0896 144 375 / гр. София, „ул. Хр. Ботев“ 48, ет. 2, офис 204

mailto:bgbio.org@abv.bg
http://www.bgbio.org/

