
„БИО“ ЛИ Е БЪДЕЩЕТО НА 
БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО  ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО 
НА КАЧЕСТВЕНИ ХРАНИ -  НА КАЧЕСТВЕНИ ХРАНИ -  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НОВИЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НОВИЯ 
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

ДАТА: 18 март 2014 г. 
МЯСТО: София, хотел „Хилтън“, зала „Мусала“

КонференцияКонференция

онференци -
ята е част 
от проекта 
„Насърчава -
не на зелено 
и устойчиво 
бъдеще в Бъл-
гария чрез 
повишаване 
на информи-
раността на 
о бщ е ст в о -
то“, който 
се финансира 
от Генерал-
на дирекция 
„Земеделие и 
развитие на 
селските ра-
йони” на Ев-
ропейската 
комисия.  

К



Програма
09.30 - 10.00 ч.  -  Регистрация 

10.00-10.15 ч. - Откриване  

Проф. д-р ДИМИТЪР ГРЕКОВ, министър на земеделието и храните 

Проф. ПЛАМЕН МОЛЛОВ, изпълнителен директор на Българската 
агенция за безопасност на храните 

10.15-12.00 ч. - ПЪРВИ ПАНЕЛ:  

Подкрепа и бариери за производителите  на качествени храни 
в България - правила и мерки за подпомагане в Общата 
селскостопанска политика и националния бюджет 

ВЕСЕЛИНА РАЛЧЕВА,  Българска асоциация „Биопродукти“: 
Как се развива биосекторът, очаквания за новия 
програмен период 2014-2020 г. 

ЛИДИЯ ЧАКРЪКЧИЕВА, МЗХ, отдел „Конкурентоспособност, селски 
райони и компенсаторни плащания“: 
Мерки за подпомагане на биоземеделието

МИЛЕН КРЪСТЕВ, МЗХ, 
Новите възможности в новата ОСП (подпрограма за малките 
стопанства, стартова помощ за млади фермери, 
колективни инвестиции, интегрирани проекти)   

Д-р КАМЕН НИКОЛОВ, началник отдел в дирекция „Контрол на храни-
те и граничен контрол“, БАБХ   

Д-р СТОИЛКО АПОСТОЛОВ,  Фондация за 
биологично земеделие „Биоселена“:
Защо няма хормони в биопилетата? 

Дискусия/Въпроси и отговори

12.00 – 12.20 ч.  - Кафе пауза - дегустация 

на биопродукти  

12.20 – 14.00 ч. -ВТОРИ ПАНЕЛ: 

Качество на храните и особености на българския пазар  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, изпълнителен директор на Асоциацията на 
биотърговците в България 
Пазарът на биопродукти в България  

ИВАНКА СТАТКОВА, МЗХ, отдел „Политика на качество и промоции 
на земеделски продукти“
Европравила, пазарни улеснения и бариери, скъсяване на пътя на 
храните 

Д-р ВАЛЕРИЯ ЕРМЕНКОВА, БАБХ
Контрол на пазара, имитиращи биопродукти, тайни клиенти   

МАГЪРДИЧ ХУЛИЯН,  Национално сдружение на малките семейни 
ферми и преработватели
Политическа митология или реалност ли е  сдружаването 
и как то подобрява качеството и разнообразието на храните 

БОГОМИЛ НИКОЛОВ, 
председател на Асоциация “Активни потребители“, 
Ще имаме ли в България „светофар“ за качеството 
на храните - начини за информиране на потребителите    

Дискусия/Въпроси и отговори

14.00 -16.00 - Обяд 

Неформални срещи 
Интервюта

16.00 - Край на конференцията  


