
08-10 февруари 2017 г., хотел Адмирал, к.к. Златни пясъци

ПЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА
08.02.2017 г.
10:00 – 13:00 Регистрация и настаняване на участниците в х-л Адмирал, Златни пясъци

12:30 – 14:00 Коктейл „Добре дошли“ с подкрепата на Пионер България

13:00 – 13:45 Пресконференция АЗПБ

14:00 – 14:30

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ
Йежи Плева,Генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските 

райони“, ЕК
Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните

Румен Порожанов, изпълнителен директор ДФ „Земеделие“
Ивайло Тодоров, член на УС на АЗПБ

Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ

14:30 – 14:50 Презентация– АГРОПОЛИХИМ

14:50 – 16:10 ПАНЕЛ 1
ОСП след 2020 и Бъдещето на европейските субсидии за земеделие 

14:50 – 15:30

Сценарии на ЕК
• Директни плащания
• Развитие на селските райони
• Държавни помощи и средства за управление на риска
• Позиция на МЗХ
• Начало и ход на обществената дискусия на ЕК през 2017г.
Йежи Плева,Генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, ЕК
Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Искра Вълчева, директор дирекция “Европейска координация и
международни отношения“, МЗХ
Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ
Ивайло Тодоров, член на УС на АЗПБ
Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ



15:30 – 15:50 ПРЕЗЕНТАЦИЯ  БАСФ

15:50 – 16:10 ПРЕЗЕНТАЦИЯ Пиргос Агро

16:10 – 18:40
ПАНЕЛ 2

Програма за развитие на селските райони /МЗХ, ДФЗ/

16:10 – 16:50

Подкрепа за производство и преработка на земеделски продукти 
• Кратка ретроспекция на периода 2007г. - 2017г.
• Текущо състояние на класация, оценяване, договориране и разплащане на проекти по 

подмярка 4.1.- прием 2015г. и 2016г.
• Текущо състояние на класация, оценяване, договориране и разплащане на проекти по 

подмярка 4.2.- прием 2015г.
• Промени в Наредбата и готовност за прием по подмярка 4.2. през 2017г.

Румен Порожанов, изпълнителен директор ДФ „Земеделие“
Антон Аспарухов, директор Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ

16:50 – 17:10 ПРЕЗЕНТАЦИЯ Агритоп 

17:10 – 17:30

Подкрепа за хуманно отношение към животните в ПРСР 2014 – 2020  
• Готовност за прием през 2017г. по новата Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
• Подкрепа, изисквания, кандидатстване, одобрение, изпълнение и контрол 

Експерт от Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ 

17:30 – 17:50 ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИБАНК

17:50 – 18:20

Биологично земеделие
• Развитие на биологичното земеделие в България след присъединяването към ЕС
• Анализ на прилагането на Мярка 11 през 2015г., 2016г. и тенденции за 2017г.
• Често допускани грешки при управление на биологичното производство- примeри и съвети
• Роля на Съвместния геномен център за развитието на Биологичното земеделие в България

Михаил Карабельов, Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ
Снежка Делчева – представител за България на биоконтролираща фирма „ЕКОГРУПО 
ИТАЛИЯ“
Акад. Атанас Атанасов, СГЦ

18:20 – 18:40

Инвестиции в неземеделски дейности в селските райони
• Резултати, реализирани ползи и грешки за периода 2007г. – 2017г.
• Готовност за прием през 2017г. по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“
• Възможности, приоритети и новости по подмярка 6.4 в сравнение с мерки 311 и 312
от ПРСР 2007-2013 

Антон Аспарухов, директор Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ
Румен Порожанов, изпълнителен директор ДФ „Земеделие“

20:00 Официална вечеря
Фолклорен ансамбъл – Странджа и Гост-изпълнител

09.02.2017 г.
09:30 Откриване на втория ден на форума

09:30 – 11:20
ПАНЕЛ 3

Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020, 
Финансиране чрез „Национален гаранционен фонд” 



09:30 – 10:20

Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
• Контрол на ДФ “Земеделие“ при изпълнение и мониторинг на проекти по подмерки  4.1 и 4.2  
• Проверки на ДФ „Земеделие“ в рамките на проектния цикъл  по подмерки 4.1 и 4.2
• Често допускани грешки от страна на бенефициентите по подмерки 4.1 и 4.2

Атидже Алиева – Вели, зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ с ресор прилагане на 
мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

10:20 - 10:40 ПРЕЗЕНТАЦИЯ Агрион

10:40 – 11:00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОЗК Застраховане

11:00 – 11:20

Финансиране чрез „Национален гаранционен фонд” ЕАД
• Начало, гаранционни програми, роля на НГФ в програмния период 2007-2013 и 2014-2020
• Възможности и портфейли за парични гаранции за регистрирани земеделски производители 
в България
• Новата гаранционна схема от 2016г. в подкрепа на МСП, търсещи финансиране за проекти по 
ПРСР 2014-2020, кредити и други инвестиционни и оборотни нужди 
Самуил Шидеров, изпълнителен директор на „Национален гаранционен фонд“ ЕАД

11:20 – 12:50
ПАНЕЛ 4

Директни плащания,  Държавни помощи за земеделския сектор,
Промени в нормативните изисквания, Кръстосано съответствие

11:20 – 11:50

Директни плащания 
• Пътят от Кампания 2007 до Кампания 2017г.
• Анализ на прилагането на схемите през 2015г. и 2016г.- интерес, трудности, тенденции, ноти-

фикации 2016г.
• Нови схеми, изисквания и промени при директни плащания в сила от 2017г.
• Нова система за санкции на комисар Фил Хоган- „жълт“ и „червен“ картон

Свилен Костов, зам.министър на земеделието и храните

11:50 – 12:10 ПРЕЗЕНТАЦИЯ Свемар

12:10 – 12:40
Държавни помощи за земеделския сектор- акциз за горива, de minimis, преотстъпен 
корпоративен данък и секторно подпомагане
Дора Ненова, директор Дирекция „Държавни помощи и регулации“, МЗХ

12:40 – 13:00

Контрол, новости и промени в нормативните изисквания, свързани със ЗЗР, ЗЗЖ, ЗВД, 
ЗФ, Кръстосано съответствие
• Презентация на БАБХ- сектор растениевъдство и сектор животновъдство 
• Кръстосано Съответствие- актуални изисквания

Представител БАБХ
Представител МЗХ

13:00 – 14:20 Обяд и кафе пауза

14:20 – 16:50 ПАНЕЛ 5
Поземлени отношения, Поземлен кодекс и Кампания директни плащания 2017 г. 

14:20 – 14:50

Кампания Директни плащания 2017 г.
• Поуките от Кампания 2015 г. и 2016г.- практични примери, научени уроци и съвети
• Новости в Системата за идентификация на земеделските парцели, слоеве, допустимост, ЕНП 
• Самолетно заснемане 2016г. и нови ортофотокарти
• Готовност за Кампания Директни плащания 2017 г.
• Електронни заявления от април 2017г.

Георги Праматаров, началник отдел „Идентификация на земеделските парцели“, МЗХ



14:50 – 15:10 ПРЕЗЕНТАЦИЯ Агротрон

 15:10 – 15:30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ Уникредит булбанк

15:30 – 16:00

Поземлени отношения
• Един Закон-множество изменения и пътят до прилагането на „правното основание“
• Научени уроци, трудности, тенденции
• Новостите в ЗСПЗЗ от 2016 и 2017г.- процедури, прилагане, методика, очакван ефект
• Текущо състояние на процедурата по комасация за стопанската 2016/2017
• Готовност за Кампания Директни плащания 2017г.

Стилян Митев, директор Дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗХ

16:00 – 16:30
Представяне на проект на „Кодекс за поземлените отношения“
Свилен Костов, зам.министър на земеделието и храните

16:30 – 16:50 ПРЕЗЕНТАЦИЯ Гроу Грийн

16:50 – 18:30 ПАНЕЛ 6
Алтернативни култури и технологии 

16:50 – 17:20
Етерично-маслени култури – възможности за диверсификация на производството  
Методи Стефанов, агроном, експерт производство и преработка на етерично-маслени 
култури

17:20 – 18:20

 Що е то No-Till и има ли почва у нас?
•	 Какво би се променило в нашето стопанство, ако прилагаме технологията No-Till?
•	 Неудобство или предимство е да сеем покривни култури и какво да правим напролет 

със зелената маса, останала от тях?

 Елена Дудкина /агроном-технолог практикуващ No-Till от Украйна/
 Едуард Романков /No-Till експерт от Украйна/

18:20 – 18:30 Заключителна част

20:00 Официална вечеря с гост изпълнител  


