
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ! 

ПРОГРАМА 

15.02.2023 г.  

9:00 – 11:00 

 
Регистрация и настаняване на участниците  

11:00 – 11:15 
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 

Венцислав Върбанов, Председател на УС на АЗПБ 
Явор Гечев, Министър на земеделието 

11:15 – 13:00 

ПАНЕЛ 1 

Очаквания към старта на новата ОСП 2023-2027 и основни 

предизвикателства за агросектора 

11:15 – 11:35 

Встъпителни изказвания от официалните гости: 

 Явор Гечев, Министър на земеделието  

 Крум Неделков, Заместник- министър на земеделието  

 Георги Тахов, Изпълнителен Директор на ДФ „Земеделие“- РА 

 Атидже Алиева- Вели, член на Комисията по земеделие на ЕП 

11:35 – 12:05 Презентация АГРОПОЛИХИМ 

12:05 – 12:25 

Земеделие и европейския пакет „Подготвени за цел 55“- правно обвързващи цели 
за приноса на селското стопанство в постигането на колективната цел на ЕС за нетно 
намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. спрямо 
равнищата от 1990 г. и целта за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г.; 
намаляване на емисии, въглеродно земеделие, насърчаване поглъщанията на 
парникови газове и др. 
 
Атидже Алиева- Вели, член на Комисията по земеделие на ЕП 
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12:25 – 12:45 Презентация БАСФ 

12:45 – 17:25 

ПАНЕЛ 2 

Нови директни плащания и нова „зелена архитектура“ в Стратегическия 

план по ОСП 2023-2027. Кампания 2023.  

12:45 – 13:50 

Новите интервенции и правила при директни плащания 2023-2027: 
• нови задължителни стандарти за добро земеделско и екологично състояние на 
земята (стандарти за ДЗЕС) и временна дерогация за 2023 г. от правилата за 
сеитбооборот (ДЗЕС 7) и поддържането на минимален % непроизводствени 
площи/обекти върху обработваемата земя (ДЗЕС 8)  
• активен земеделски стопанин 
• базова схема и прилагане на таван над 100 хил. евро 
• обвързана подкрепа 
• млади, малки, памук, преходна национална помощ 
 
Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, МЗм 
Петър Кировски, директор на дирекция „Растениевъдство“, МЗм 

13:50 -15:00 Коктейл „Добре дошли“ 

15:00 – 15:45 

Нова „зелена архитектура“ 2023-2027- изисквания и възможности: 
• еко-схеми от стълб 1 
• компенсаторни интервенции от стълб 2 
• демаркация и допълняемост на ниво стопанство и площ 
 
Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, МЗм 
Михаил Карабельов, дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм 

15:45 – 16:05 Презентация СУММИТ АГРО 

16:05 – 16:35 

Какво трябва да знаем през 2023 г. при паралелно изпълнение на нови и стари 
„зелени“ ангажименти? 
• изпълнение на текущи ангажименти по компенсаторни мерки на ПРСР 2014-2020 
в условия на нови „зелени“ правила 
• изисквания при едновременното изпълнение на стари и поемането на нови 
ангажименти за околна среда, климат и биопроизводство 
• новости в Наредба № 5 от 2018 г. за биологичното производство 
 
Михаил Карабельов, дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм 
Антоан Чаракчиев, директор на дирекция „Биологично производство“, МЗм 

16:35 – 17:15 

Кампания 2023: 
• актуално за подготовката на национална нормативна уредба 
• нова система за мониторинг на площ 
• нова система на контрол и санкции 
• готовност на информационните системи, слоеве и правни основания за реален 
старт от 1 март 2023 г. 
• очаквания към индикативния график на плащанията 
• препоръки за избягване на често допускани грешки в заявленията за подпомагане 
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Георги Праматаров, директор на дирекция „Идентификация на земеделските 
парцели“, МЗм 
Янислав Янчев, началник отдел „Прилагане на схеми на единица площ“, ДФЗ 
Николай Кожухаров, директор на дирекция „Интегрирани информационни 
системи“, ДФЗ 
Росица Иванова, директор на дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“, ДФЗ 

17:15 – 17:35 Презентация Green Ground 

17:35 – 18:00 
ПАНЕЛ 3 

Подкрепа на инвестициите в агро-хранителния сектор чрез ОСП 2023-2027 

17:35 – 18:00 

Новите интервенции на Стратегически план 2023-2027 за подкрепа на инвестиции 
в агро-хранителния сектор: 
• представяне на новите възможности и изискванията за подкрепа на инвестиции в 
земеделски стопанства, за преработка, диверсификация на стопански дейности, 
биосигурност, иновации/цифровизация, „зелени“ инвестиции и др. 
• ново законово решение за информационната система за прилагане на 
инвестиционните интервенции 
• готовност за отваряне на приеми през 2023 г. по новите инвестиционни 
интервенции от Стратегически план 2023-2027 
 
Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм 
Милен Кръстев, дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм  

19:30 Официална вечеря 

 

16.02.2023 г.  

09:30 – 10:50 

ПАНЕЛ 4 

Възможности за подкрепа на агросектора чрез Плана за 

възстановяване и устойчивост на България и чрез държавни помощи 

9:30 – 10:00 

Нови възможности за подкрепа на инвестиции в агросектора през 2023 г. 
чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ): 

• инвестиции за агросектора чрез „Фонд за насърчаване на 

технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от ПВУ 

 очаквани приеми и договориране през 2023 г.; крайни срокове за 

изпълнение на проектите 

 демаркациия и допълняемост на инвестиции по ПВУ, ПРСР 2014-2020 

и Стратегическия план, включително контрол 

Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“, 
МЗм 
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Милен Кръстев, дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм 

10:00 – 10:20 Презентация АГРОТРОН-M 

10:20 – 10:50 
Държавни помощи в сектор „Земеделие“ в новия програмен период 

Дора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации“, МЗм 

10:50 – 12:30 

ПАНЕЛ 5 

Прогнозни сценарии за българското земеделие до 2027 г. и новата 

реалност на зърнените пазари 

10:50 – 11:20 
Прогнозни сценарии за българското земеделие до 2027 година 
 
доц. Д-р Божидар Иванов, САРА- Института по аграрна икономика, ССА 

11:20 – 11:40 Презентация НИК  

11:40 – 12:10 

Новата реалност на зърнените пазари 

Тодор Стойков,  член на УС на  Българската асоциация на търговците на 

зърно и фуражи 

12:10 – 12:30 Презентация ЮПЛ България 

12:30 – 13:30 Обяд 

13:30 – 15:50 

ПАНЕЛ 6 

Сертифициране на въглеродното земеделие в ЕС. 

Иновативни методи за борба с изменението на климата и 

възможности за добавяне на доход. 

13:30 – 14:10 

Нова първа рамка на ЕС за доброволно сертифициране на поглъщанията на 
въглерод. Ползата за фермерите- практически примери от ЕС. 
 
Стоян Чуканов, представител в Европейския икономически и социален 
комитет 
Ирен де Товар, политически съветник по околна среда, устойчивост и 
изменение на климата, COPA COGECA 
Андреа Кларич, директор Политика и ръководител на Еропейска 
стратегия в неправителствената организация Carbon Gap, Брюксел 

14:10 – 14:30 Презентация СТОЙЧЕВИ   

14:30 – 15:00 Иновативни методи за борба с изменението на климата чрез изваляване 
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Проф. Стюарт Пикет, вицепрезидент на Международната комисия по 
атмосферна химия и глобално замърсяване (ICACGP) към Международна 
асоциация по метеорология и атмосферни науки 
 

15:00 – 15:20 Презентация Плантс Соул България 

15:20 – 15:50 
Перспективи на агриволтаиците и възможности за добавяне на доход  
 
Макс Тегтмайер, продуктов мениджър Agri-PV, BayWa r.e. 

15:50 – 16:10 Презентация Fibank и Фонд на Фондовете 

16:10 – 18:00 

ПАНЕЛ 7 

Перспективи и предизвикателства в сектор „Свиневъдство“ и 

„Птицевъдство“ С подкрепата на ТИНОКС 

16:10 – 18:00 

Съвместна инициатива на АЗПБ с партньорски организации: Асоциация на 
индустриалното свиневъдство в България, Асоциацията на свиневъдите в 
България, Съюз на птицевъдите в Българияи и Асоциация на промишленото 
птицевъдство 
 

 Актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение 
на заболяването АЧС и инфлуенца по птиците (птичи грип)  

 Готовност за реакция и решения за превенция, ограничаване и 
справяне с разпространението на болестите, нова ваксина 

 Подкрепа за хуманно отношение към „свине“ и „птици“ в новия 
програмен период 

 Смущения на националния пазар при внос и износ 

 Очаквани ефекти от промените в Директивата за емисиите от 
промишлеността 

 
д-р Деница Динчева, директор на дирекция „Животновъдство“, МЗм 
д-р Милена Трендафилова, директор на дирекция „Политики по 
агрохранителната верига“, МЗм  
Дора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации“, МЗм 
д-р Иван Шиков, изпълнителен директор на БАБХ (очаква потвърждение) 

19:30 Официална вечеря 

 


